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 مترجممقدمة 
 

الحمدددد  لم الم اددددحد الم ظمدددد  اللل عمددددل يالوددددادم اددددلل  ال  دددد  يال دددد لد  ال   ددددح 
الم  لدم ين  حه الى ن مه الم  ايمل الم  لق ل ال نل اللل  ي ياآلصلدم الل   صل يسل  
يالددل ع الددى سدد   الظيددظدم سدد  نل محمدد  ن ددا الحممددل يسدد   اممددلم الم دد  نا ادد  يم دد  

لد يالددى هلدده الن  دد  م يصددحلال ه ام ددحم   مدد  الم ددليح   المددلدم    ددا الومددلد يال مدد
يامنصدددل م الدددل   الدددللظا هل دددل ي دددظدش  المم ددد م  دددا ن دددح الددد اظ  ا سدددام ل ال  دددح ل 

ياممدظادم الدل   لد   ا دحيا اد  ا دلد   ال د   دا لم مدلد يلد     لاد يا امناس ياآلشل   
مد  الن دلد م دى ا تا د   ا  الم لال   يالمولش   يال  لدم ينلضلظا  دا سد  ل لدلل   

للظ ل ال ظم   يلا    ا لت ا سام ياش زت لاام ال ح  ل المحم  ل  ا النظن اميد ل 
يالى قلل الو لدم الل   ا ض ان   يم  دل   ضدل داامدل  سدحم ا  لالد  ل م ل  دزيد يل  دزادم 

مامدلدم ق  ل ال  حت   ال ح مل  ا يم د  الصصدلد يصدلل  اال يال       يا زقنل الش  ل
يا ض انل الا دل  ي حمد   دل مالمد  يالودظد يالندظاد ي دل مد  تنزشد  يت  سد  يت لل د  

 ا  الح يث يالن ص يالزياد.
های کفر اما بعد! هزار و چهار صد سال پیش، زمانی که دنیا در گرداب ظلمت

امححوام مححتالطم طوفححان شححرک و جهالححت، سححفاهت و انححوا        و ضححاللت، و در

راه روشحن انسحانیت را فرامحوش     بود، و فرزندان آدم ها سقوط کرده گمراهی

کرده، آیین آدمیت را پس پشت انداخته بودند، ظلمحت کفحر و شحرک و جهالحت     

هستی را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب فرا گرفته بود، ناگهان از میحان  جهان

کشیدة سحرزمین بطححا، آفتحاب عالمتحاب رشحد و هحدایت، و       های سر به فلککوه

رسالت، با اشعة عالمگیرش بحر افحق عحالم طلحو  کحرده، جهحان       رشید درخشان خو

کدة دنیا را تحت الشعا  انوار نبوت قرار بشریت را با آیین انسانیت آشنا، و ظلمت

 داده منور ساخت.

 ای مکه را ز یُمن قدوم تحو صحد شحر    

 وی مروه را، ز مقدم پاک تو، صد صحفا 

 بطحححا زنححور طلعححت تححو، یافتححه فححرو     

 ب زخححاک پححای تححو بححا رونححق و فححزایثححر

 



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿7 مصائب صحابه

و در مدت کوتاهی نو  انسانی را از حضیض پستی به اوم سحربلندی و معحراق   

ترقی و تعالی عحروم داد، و در مکتحب اسحالم شحاگردان عحدیم المثحالی را تربیحت        

کرده به جامعة انسانیت تحویل داده که دست تاریخ بشر از آوردن نظیرشان قاصر 

 کوتاه خواهد بود. و کوتاه است و تا ابد

 لقحححب صاز دم سحححیراب آن امحححی  

 الله رست در ریگ صححرای عحرب  

 دشححت پیمایححان ز تححاب یححک چححرا  

 صححد تجلححی از علححوم انححدر دمححا     

 نححححو  انسححححان را پیححححام آخححححرین   

 للعحححححالمین حمةةةةةةحامحححححل او ر

 گیحححرد از و نحححا ارجمنحححد  ارم محححی

 بنحححده را از سحححجده سحححازد سحححربلند 

 

سححة قححرآن، کسححانی هسححتند کححه در ایححن شححاگردان رشححید مکتححب اسححالم و مدر

اسحت  « اصححاب »که مفرد کلمه « صحابی»برایشان لقب ارزندة اصطالح دین مبین 

، همراهحان و همکحاران و همنشحینان    «یاران، یاوران»، یعنی درنظر گرفته شده است

 حضرت رسول رحمت و نبی ختمی مرتبت صلی اهلل علیه وسلم.

ای است که خداوند ، سعادت عظیمهاین صحبت و همنشینی همان رتبة بلندپایه

خالیحق از   متعال جز آنان نصیب احدی از جهانیان نفرموده اسحت، و از میحان تمحام   

و همکحاری آن نحاجی عحالم بشحریت در      همشینیبرای  صدورة آدم تا زمان خاتم

پیشبرد و ادامة برنامة رسالت و تداوم حرکت نبحوت غیحر از آنحان کسحی دیگحر را      

تنهحا آنحان    صاز ازل تا ابحد بحرای معیحت آن حضحرت    ده است، الیق و شایسته ندی

انتخاب شدند، و در این معیت چنان بحا ذات حضحرتش قحرین و متصحل قحرار داده      

، و رعایحت  صشدند که اذیت و آزار آنها موجحب اذیحت و آزار شحخس رسحول    

محسحوب گردیحد،    صنان رعایت ادب و احتحرام شحخس رسحول   ادب و احترام آ

سول، و مستوجب لعن و نفرین گردیده است، چنانکه در این شان دشمنی ردشمنی

 آیة قرآن مجید به آن سوی اشاره موجود است:



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿8 مصائب صحابه

﴿                             

                          

                             

                            

         ﴾(1). 
محمد پیامبر خداست، و آنان که همراه اویند سختند بر کافران، و با یکدیگر »

یابی، فضل و خشنودی را از کننده میکننده و سجدهمهربانند، ایشان را رکو 

آنان در چهره شان از اثر سجود پیداست، این است طلبند، نشانة صالح خداوند می

، ایشان مانند زراعتی در انجیل این است توصیف آنان در تورات، و اما توصیفشان

هستند که برآورد گیاه سبز خود را پس قوی ساخت آن را، سطبر شد پس برقرار 

ن را به شگفت آورد که به خشم آرد خدای کنندگاهای خود زراعتیافت بر ساق

وعده داده است خدا از ایشان کسانی را که  کافران را، (به سبب دین ایشان)تعالی 

آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعدة آمرزش و مزد بزرگ را داده  ایمان

 .«است
 فرماید:نیز شخصاً ارشاد می و رسول اکرم 

ُليُش ْ  ل  ىم ل ْصح لال   ى    اللَّه   ماللَّه  » -1  ل م  دَُّ  ْ      ُح ِّى ل م  دَُّ  ْ    م  ْ  الد ْ   ى ه ح ضل   تد  َّص 
ى ل الْد    ُ  ْ  ي م  ْ   تد   ل  ع   اللَّه   هم ى  د    ْ  هم ان ى ي م  ْ  هم ان ى  د    ْ  هم اُش ْ  ي م  ْ  ل الْد    ُ  ْ       ُدْ   

 .(2)«  ْأُلل هُ  ل نْ   ُظش  ُ  اللَّه   هم ى ي م  ْ  ي تد   لل ى
من از خدا بترسید، و ایشان را بعد از من هد  )مالمت و در حق یاران »

یشان را، به دوستی من ایشان دارد اپس کسی که دوست می مذمت( قرار ندهید،

، پس به دشمنی من ایشان دارددارد، و کسی که ایشان را دشمن میرا دوست می

                                           
 .22سورة فتح، آیة  -(1)

الجامع الصحیح »اده اند )این حدیث را آلبانی ضعیف قرار د .554المصابیح، ص  ةمشکو -(2)

 .«1162و زیادته 
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دارد، و کسی که آنها را برنجاند، یقیناً من را رنجانیده است، و کسی را دشمن می

  «.خدای تعالی او را گرفته عذاب دهدکه خدا را برنجاند، نزدیک است 

م يال ل  لا لصحلالام  و ل   لنصل مم يي ل   لص ل م يإنه إن ال ال ل نا» -2
 اتظا  لظش  لل  ا ت ل الظش  إل  ا  للس وئ ا  ا هلح الزملن قظمم   ن صظن  م 

 .(1)«تنل حظا ش  إل  ا تصلظا ال   م ال    مل  الل نل
 همانا خداوند مرا برگزیده است، و برای من اصحاب مرا نیز برگزیده و آنان»

را یاوران و وصلتکاران من قرار داده است، و هرآینه در آخر زمان پیدا قومی 

جوئی خواهد کرد، مواظب باشید با آنها خواهد شد که در شأن آنها عیب

هایشان نماز جنازه مگذارید، نخورید، و با آنها ننوشید، و وصلت نکنید و بر مرده

 «.بر آنها نفرین و لعنت واقع شده است

ل ال ل نام يال ل  لا لصحلالل م يال ل  لا من   لص ل ا يلنصل ا   م  إن ا» -3
 .(2)«ماعنا      ماعه الم يم  همانا      لماه ال

خداوند مرا از میان بندگانش برگزیده است، و یارانی برای من که از میان »

رام آنها تعدادی و صلتکار، و تعدادی را یاور برای من برگزیده است، هرکس احت

مرا در بارة آنان نگهدارد، خداوند او را نگاه خواهد داشت، و هرکس در بارة آنها 

 «.مرا آزار دهد خداوند آزارش خواهد داد

 .(3)«اللَّه   ل ْ ن لُ   د   ل ْ ه   ل ْصح لال ا س  َّ  م  ْ » -4
 «.کسی که یاران مرا دشنام دهد بر او لعنت خدا نازل باد»

قرار داده شده است، و تمام  ة رسول اکرم همانطور که قرآن مجید معجز

جهانیان تا ابد از آوردن نظیر یک سوره اش هم عاجز شده اند، تقدس و عظمت 

شده و تمام ادوار  معجزة آن حضرت قرار داده نیز اصحاب پیامبر گرامی 

 نمودن نظیر و مانند آنان عاجز گردیده اند.قبلی و بعدی، از عرضه

مثال، از صدیقان، شهداء و صالحان و مجاهدان فی ادی بیزیرا تربیت چنین افر

سبیل اهلل با نثار جان، مال، و ترک پدران و فرزندان و خویش، تبار و خانواده، 

                                           
 ، چاپ مصر.1، م 12عنیه، شیخ عبدالقادر گیالنی، ص  -(1)

 .28، مکتوب امام ربانی، فیض البرکات، ص 1، م 212، ص 125مکتوب،  -(2)

 .28فیض البرکات، ص  -(3)
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در راه رضای  های جانگداز،فامیل، هجرت از ملک و وطن، تحمل مشقت

ال خداوند متعالف، استقبال انوا  مصائب و آالم، شکنجه ها و نامالیمات با کم

های افتخارآمیز تاریخی اسالم، در هیچ عصر و زمانی فراخ دلی و حماسه آفرینی

از اعصار و از منة گذشته و آینده به منصة وجود آورده نشده، و به وجود آورده 

که زیر نظر  ساز محمد نخواهد شد، و این نو  تربیت جز در مکتب انسان

هیچ مکتب دیگری از ازل تا ابد  مستقیم ذات رب العالمین انجام گرفته است، در

 های زیر بدان اشاره دارند:چنانکه آیه –میسر نبوده و نخواهد بود 

(1 )﴿      ﴾(1) « و ایشان را به

 .«)نیز( بودندثابت نگهداشت، و سزاوار و اهل آن توحید 

(2 )﴿     ﴾(2) « کسانی اند که اهلل اینان

 .«هایشان را برای ظهور تقوی آزموده استدل

(3 )﴿                              

      ﴾(3) « ولیکن خداوند ایمان

های شما آراسته کرده است، و را به سوی شما محبوب گردانیده، و آن را در دل

کفر، فسوق و عصیان را نزد شما منفور گردانیده است، و این جماعت 

 .«یافتگانندراه

(4) ﴿          

﴾(4) « تا نازل کرد های مؤمنیندر دلاو همان ذاتی است که اطمینان را ،

 .«اضافه گردد ایمانشان بیفزاید ایمانی به

(5 )﴿   ﴾(5) «ندآنها مؤمنان واقعی و برحق هست». 

                                           
 .26سورة فتح، آیة  -(1)
 .3سورة حجرات، آیة  -(2)

 .1سورة حجرات، آیة  -(3)

 .4سورة فتح، آیة  -(4)

 .4سورة انفال، آیة  -(5)
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(6 )﴿      ﴾(1) « و آنها راستگویان(

 .«درست ایمانان( و گواهان به نزد پروردگارشان هستند
و آیات بسیار دیگر و احادیث ذکرشدة فوق و صدها حدیث دیگر، شاهد این 

 باشند.قی و عملی آنها میمراقبت مستقیم الهی در تبیت ایمانی و اخال

های بعد از خود، به عنوان بهترین و کاملترین آنها برای تمام مسلمانان دوره

ترین الگوی ایمان، اخالق، عمل صالح، سیاست دین و دنیا، نمونه و شایسته

گذاری حکومت اسالمی، تبلیغ اسالم و تشیید تشکیل مجتمع صالح انسانی، بینان

ذوالجالل معرفی شده، ایمان و روش آنها محک قبول یا احکام از سوی خداوند 

 رد ایمان و روش هر مدعی ایمان و عمل قرار داده شده است.

﴿آیة کریمه                           

  ﴾(2). 
هدایت  انند آن چه شما به آن ایمان آوردید، یقیناًپس اگر ایمان آوردند به م

 د، پس همانا آنان در مخالفت هستند،یافتند و اگر روگردانی کردن

 باشد.شاهد این مدعا می

و نسبت به ایمان و اعمال کسانی که در روش ایمانی و عملی خود از آنان 

رآنی و نمایند تضمین رضاء الهی اعالم شده است، چنانکه آیة قپیروی می

 باشند.احادیث نیز دلیل این مطلب می

﴿       ﴾(3). 
و کسانی که آنان را بخوبی و خلوص پیروی کردند خداوند از آنان راضی »

 .«شده است و آنان نیز از وی راضی خواهند شد
 

 

                                           
 .12سورة حدید، آیة  -(1)
 .131سورة بقره، آیة  -(2)

 .122سورة توبه، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿02 مصائب صحابه

 (1)«  للُنُوْظم      أ  ِّ    اقْد     ْدُ ْ  إ ْش     ْدُ  ْ   ال ال ْصح ل»فرماید: می رسول اکرم 
شود، پس به هریکی آنها راه یافته می اب من به منزله ستارگان اند که بااصح»

 «.یابیداز ایشان اقتدأ کنید هدایت را درمی

 .(2)«الللنظايلال   ال ن ا يسنل الصلالء الحاش    الم      يا ظا ال  ل »
یافتة مرا شما الزم است که سنت و من و سنت خلفای راشدین و هدایت بر»

 «.های خود محکم بگیریدنصب العین خود قرار داده و آن را با دندان

علیهذا، اگر ما خواستار فالح دارین و سربلندی دین و دنیا هستیم، و اگر ما 

 خواهیم مسلمانانی واقعی و آبرومند باشیم، الزم است که:می

نثاران سرفروش ، و این جانصو محبت این یاران باوفای پیامبر : الفتاوالً

اسالم، و عاشقان دین خدا، یعنی: صحابه، مهاجران و انصار رضی اهلل عنهم 

اجمعین را در قلوب خود جایگزین نموده، آن را بر خود یک واجب اعتقادی 

 -بدانیم

ماعی و در کلیة شئون و ثانیاً: در ایمان، عمل، اخالق، سیاست فردی و اجت

 زندگی بر نقش قدم آنان رفتار کنیم.

نشین ثالثاً: مطالعة تاریخ حیات طیبه و احوال زندگی مقدس آن فرشتگان زمین

با درد  صاطر اسالم، قرآن و حفظ شر  محمدیو برتران از مالئکه را که به خ

اسب همت را  و رنج به سر بردند، و عاشقانه در راه خدای ذوالجالل جان باختند و

هایی آفریدند که ثبت تا ثریا تاخته و در میادین مبارزة حق علیه باطل، حماسه

بخش صفحات تاریخ است، برخورد الزم دانسته، وقایعش امروز هم زینت

مقداری از اوقات شبانه روزی خود را برای این کار اختصاص بدهیم، تا به سبب 

همت  کمکتجدید حیات یابد و به مطالعه اش روح ایمانی و غیرت اسالمی ما 

مردان، همت ما قوت گیرد، و ما را به راه حق آن راستان سوق داده، به  آن راد

                                           
السلسلة »، چاپ پاکستان. )این حدیث را آلبانی در 554، ص مشکواه المصابیح -(1)

 .(ضعیف قرار داده اند« 1/142 الضعيفة

، 4م  221، کتاب العلم، ابوداود، ص 5م  – 44ص ترمذی،  1م  – 26مستدرک،  -(2)

، ابن 4، م 121، چاپ مصر، مسند احمد، ص 1م  – 45چاپ بیروت. سنن دارمی، ص 

 ، چاپ بیروت.1، م 16ماجه، ص 



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿03 مصائب صحابه

کردة مان برساند و بدین ترتیب متا  گممجد و شر  و سربلندی از دست رفته

 خود را که همانا شناخت ارزش دین اسالم و عظمت قرآن و سنت رسول اکرم 

ترین عوامل سقوط، باشد بازیابیم. زیرا یکی از اساسیت میو بالطبع شر  انسانی

گرفتن تاریخ اسالم و بانی کردن و نادیدهپستی و ذلت ما مسلمانان امروز، فراموش

تاریخ بزرگان اسالم است که بنا به تصریح قرآن و حدیث نسبت رهبری  اسالم  و

و همرزمان رسول  و پیشوائی ما را دارند و در عسر و یسر، همکاران، همگامان

والثناء در نشر اسالم و توسعة احکام دین بودند، یعنی: حضرات  لتحیةخدا علیه ا

 .اجمعیناعم از مهاجرن و انصار رضی اهلل تعالی عنهم  صحابه اکرم 

این امر خیلی واضح است، اقوامی که تاریخ اسال  و رهبران خود را »

وهای ارزندة اجتماعی را که در کنند، به تدریج کلیة جذبات و آرزفراموش می

باشد از واقع علت اساسی زندگی و حرکات تکاملی و عروم اقوام و ملل می

نمایند و همت مردانه و ها سقوط میها و رذالتدست داده، به درک اسفل پستی

دهند و در نتیجه به مرحلة خود فراموشی های بلندانسانی را از دست میحوصله

 سعدی چه جالب سروده است:« دگردنرسیده نابود می

 نام نیک رفتگان ضایع مکن

 تا بماند نام نیکت برقرار

 

مثال نظیر و بیما مسلمانان امروز که بعد از آن همه مجد و شر  تاریخی بی

که نیاکان و اسال  مذهبی ما در قرون نخستین اسالم داشتند و آن عظمت و 

ز جبل الطارق اسپانیا و قلب آفریقا هیبتی که قیصر و کسری را به زانو درآورد و ا

تا خاورمیانه را تحت تسلط خود قرار داد، امروز چنان سقوط کرده و عقب مانده 

دین و پست و پوچی بر ما خرده گرفته و ریشخند ایم که هر کافر، فاسق و بی

نماید و خود ما در مرحلة ایمان و کند و بر جوامع ما سلطه و حکومت میمی

و اخالق و آداب معاشرت و در شئون مذهبی و سیاسی، فردی و عمل، عقیده، 

اجتماعی، چنان پست شده ایم که نه ایمان درستی داریم، نه عمل صحیح، نه 

اخالق جالب، نه با همدیگر اخوت داریم نه مودت، نه مروت، از هر خوبی به 

ندان و دور، و با هر زشتی مسرور و مفتخر هستیم که عالوه از بیگانگان، حتی فرز



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿04 مصائب صحابه

گیری کرده، نسبت به اسالم جوانان ما نیز بر ما خندیده و بر مسلمانی ما خرده

کنند، و همان ملتی که دیروز زندگی اعتقادی و عملی گشائی میاعتراض و لب

کرد، امروز وی چنان جاذبه داشت که کافران و منکران اسالم را شیدای اسالم می

او فرار کرده به  شانان خودش از آغوچنان منفور شده است که فرزندان و جو

 پیوندند.دینان میجمع بی

جای بسی شگفتی و تعجب است! ملتی که به جهانیان درس تمدن و تهذیب 

آموخته بود، امروز چرا غیر مهذب و غیر متمدن شده است؟ ملتی که دیروز 

بوسیدند و شیران و درندگان در برابرش سر شاهان جهان پای عظمتش را می

کردند، چه شد که امروز از موش و مور وحشت دارد؟ کسانی که یم خم میتسل

خنده عاشقانه به استقبال مرگ آن روز به خاطر اسالم با کمال فراخ دلی و لب

ترسند، بدیهی است که این دگرگونی بدون رفتند، امروز از همهمة کافران میمی

 علت نیست.

است که ما از خواندن و یادگرفتن  به نظر ما یکی از علل اساسی این امر، این

های مسلمانان صدر اول چشم پوشیده خود را به تاریخ زندگانی و کارنامه

های دشمنان شرقی و غربی اسالم فراگرفتن تاریخ بیگانگان و خواندن کتاب

نامه و تاریخ مشغول کرده ایم، و به جای خواندن، و نوشتن و یادگرفتن زندگی

های رنامهانگیز، و کاو احوال شوق صپیامبر گرامی« اصحاب نامدار»حیات 

های شاهان، و جانبازان امین و صدوق اسالم به تاریخ صآمیز یاران رسولشهامت

پرداخته ایم، اگر  های بیهودههای مختلف علوم مادی و افسانهشعرا، ادبا، رشته

بیائیم خیال سربلندی و پیروزی و عزت و عظمت دنیا و آخرت را در سر داریم، 

انگیز به خواندن و یادگرفتن این تاریخ حماسه آفرین، و پر تحرک و انقالب

سربازان نخستین اسالم و پروانگان شمع رسالت، توجه خاصی مبذول کنیم و 

را از دیدگاه آنان  صقرآن و مقام شامخ پیامبر بزرگوارارزش اسالم، و عظمت 

روی اخگرهای آتش  یابیم که چرا آنان بربررسی کنیم، آنگاه در می

شدند؟ چرا در اعماق دریاها غوطه خوابیدند؟ و چرا بر باالی دار کشیده میمی

خوردند؟ و چرا از مال و منال و ملک و اوطان چشم پوشیده هجرت می



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿05 مصائب صحابه

کردند؟ و صدها نمودند؟ و جان و مال و اهل و عیال و خویش و تبار را نثار میمی

 چرای دیگر.

ای در دور ان و اسالم از سر نو دمیده شود، و نشأت ثانیهتا در بدن ما روح ایم

حیات ما ایجاد گردد و زندگی ایمانی و اسالمی، فردی و اجتماعی مذهبی و 

رفته را باز یابد و به مراحل سیاسی ما رونق و تازگی یافته، قوت و قدرت از دست

پیموده، به  ترقی و تعالی گام برداشته به سوی منزل مقصود خود سیر تکاملی را

 آرمان اصیل خود دست یابد.

ها و با توجه به همین نکته، نگارندة این دفتر در این برهة زمانی که کتاب

مند ما های این موضو  به زبان فارسی عزیز ما کمیاب است و جوانان عالقهجزوه

به آن نیاز مبرم دارند، وظیفة شرعی خود دانسته است که به تألیف و ترجمة 

کند و و جزواتی اقدام نماید که در پیرامون این موضو  بحث می هاکتاب

و جذبات  صابیو یاران رسول خدا فداه امی و  شخصیت ارزندة حضرات

بین اسالم و نثاری آنان را نسبت به دین مایمانی و عشق اسالمی و فداکاری و جان

ت و کند و در پیرامون حاالبرای مردم عنوان می صقرآن و پیامبر اسالم

 کند.های زندگانی آنان صحبت میسرگذشت

این دفتر یکی از آثار مفید و مؤثر است که مؤلفش آن را تحت عنوان 

انگیز ها و حوادث دردناک و شوقفراهم آورده و داستان« مصایب صحابه»

های گوناگونی را که حضرت رسول اکرم فداه امی و ابی صلی اهلل علیه مشقت

در صدر  اجمعین بویژه گروه مهاجران رضوان اهلل علیهم وسلم و یاران وفادارش

متحمل شده و با آن مواجه گردیده اند،  اهللکلمة اسالم به خاطر دین خدا و اعتالء 

نظیر است به ترجمة فروز و کم آوری کرده است. چون کتابی ایماندر آن جمع

ین خود را در ای از دای از وظیفة شرعی و گوشهفارسی آن مبادرت نموده، شمه

مقابل آن رجال نامدار تاریخ انسانیت و بندگان مخلس و فرشته صفات خداوند 

 متعال ادا کرده باشم.

و چون مربوط به زحمات حضرات مهاجران صحابه علیهم الرضوان بود آن را 

در دارالهجرت و مهبط وحی، بلدة طیبه، بهشت روی زمین، مد الرسحول صحلی اهلل   

تاریخ بیست و سوم رمضان سال هحزار   شنبه،از عصر روز چهارمعلیه وسلم بعد از ن



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿06 مصائب صحابه

ب النسحاء  و بحا  و چهار صد دو هجری قمری، در مقام صفه مابین باب جبرئیل 

، در مواجهة محراب تهجد آن حضرت صحلی اهلل علیحه ومسحل نشسحته     مستقبل قبله

 بوده است کحه  صآغاز نمودم، این مقام به منزلة مدرسة زمان حضرت رسول خدا

کححه اغلححب آنححان از گححروه  همیشححه حححدود هفتححاد الححی یححک صححد نفححر صحححابه 

هحای محادی تحن داده، عمحر خحود را بحرای       بوده اند به همة محرومیحت  مهاجرین

کسب علحوم نبحوت و خوانحدن و یحادگرفتن قحرآن وقحف کحرده بودنحد، امیحدوارم          

ن، این خداوند پاک به طفیل ارواح مقدسة آن قدسیان نازنین و جفاکشان دین مبی

ناچیز را به بارگاه خود شر  قبول عنایت فرمحوده، آن را موجحب نجحات     خدمت

ابدی برای این جانب و والدینم قرار داده، ما را در روز محشر در زمحرة آنحان زیحر    

پرچم آقایشان، آقای کل، فخر رسل، هادی سبل، رسول اکرم و نبی معظحم صحلی   

آن حضحرت صحلی اهلل علیحه وسحلم و     اهلل علیه وسلم محشور فرماید، و از شحفاعت  

 مند و مفتخر سازد، آمین.شفاعت همة آن سروران بهره

در آخر از کلیة مسلمانان بویژه از مبلغان محترم، استدعا دارم کحه الاقحل یحک    

جلد از این کتاب را حتماً نزد خود داشته باشند و روزانه قرائت بخشی از آن را در 

بحر خحود الزم قحرار دهنحد و ایحن عمحل را جحزو        جلو اهل خانواده و فرزندان خود 

وظائف و تکالیف روزانه خود به شمارند، انشاء اهلل روح ایمحان و اسحالم و جحوهر    

مسلمانی در قلوب ما و فرزندان ما دمیده خواهد شد، و شوق دین و رغبت قرآن و 

 محبت حضرت رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم در قلوب ما به وجود خواهد آمد.

ید از جناب موالنا عبدالغفور مستونگی که مشوق من در ترجمه ایحن  آمی الزم

 اثر بوده اند و اصل کتاب را در اختیارم گذاشته اند، سپاسگزاری نمایم.

 عبدالرحمن سربازی چابهار

1  /5  /1423 

 ش. 1361بهمن  26



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿07 مصائب صحابه

 پیشگفتار مؤلف
 

ضرات صحابة کرام ح الحم  ل ي اى يسامم الى ا لده الل   اصناىم لمل ال  :

رضی اهلل عنهم اجمعین، همانطور که در تبلیغ و اشاعت اسالم و در مراحل هجرت 

و جهاد شریک کار صاحب نبوت و رسالت هستند، همچنان در باب تحمل اذیت 

شحرک و سحهیم بحوده     صلی اهلل علیه وآله وسلمو آزار فی سبیل اهلل با آن حضرت 

 اند.

 صحلی اهلل علیحه وسحلم    در معین رسول خدا لمصلی اهلل علیه وساصحاب رسول 

ذیب و آزارهای دردناک قرار گرفتنحد و مشحرکان مکحه پروانگحان     عچنان هد  ت

شمع رسالت را آنگونه بر روی اخگرهحای آتحش خواباندنحد و در خحاک و خحون      

ها قرار دادند، و با تیرها جسدهایشان را سوراخ کردنحد کحه   غلطانیدند و باالی نیزه

 اندازد.تصورش هم لرزه بر اندام انسان مییادآوری و 

وار، چنان تحت شکنجة مظالم و مصائب قرار داده شحدند  بعضی از آنان مظلوم

های قیحد و  که تاب نیارودند، و جام شیرین شهادت را به کام جان نوشیدند، اذیت

بند، و زندان و زنجیرها، گرسنگی و تشنگی، عریانی و تعحذیب زبحانی، آزارهحائی    

شحد از ححد و   سب و شتم )دشنام و فحاشی( که در حق آنهحا روا داشحته محی   چون 

 تر و باالتر بود.حساب افزون

کوتاه سخن این که آن مظالم و شدائد دردنحاک کحه صححابة کحرام صحرفاً بحه       

شحدند، تحاریخ بشحریت از آوردن نظیحر و نمونحة آن عحاجز       خاطر اسالم متحمل می

 است.

افروز است که این توفان آتش و خحون بحا   ایمانباز توجه به این واقعیت چقدر 

های یک صحابی مظلحوم و مقهحور   وری و مواجی نتوانست حتی قدمآن همه شعله

آشامی خونخواران جفاکحار، و  را از جادة حق متزلزل سازد، و این جالدی و خون

سفاکان ستمگر کافران نتوانست از میان گروه بالکشانِ محبت و سوختگان عشحق،  

را هم از مسیر درسحت خحود منححر  سحازد، بلکحه بحرعکس ایحن ابحتالء          یک فرد

 مصیبت، برای آن عشاق، عین راحت و کمال آسایش بود.



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿08 مصائب صحابه

 مصیبت، عین راحت هست پحیش عاشحق صحادق   

 کسی پرسد ز پروانه که در سوختن چه لذت بود

 

هرگاه درون قلب کسی درد و سوز محبت وجود د اشته باشد، خنجر قاتحل در  

 کند.صورت هالل عید جلوه مینگاهش به 

 عشرت قتلگه اهل تمنحا را مپحرس  

 عید نظاره بود، تیحغ برهنحه دیحدن   

 

تعداد ستمدیدگان در دنیا خیلی زیاد بوده است، اما کسانی که در عین تحمحل  

کردنحد، تنهحا یحاران    می جبر و تشدد، ظلم و ستم و تعذیب و اذیت، احساس لذت

 بودند. صرسول اهلل

 د کم اند آنان که قبال، بیشمارآنان که مقبولن

 آیینححه آسححاکم بححود دل گرچححه باشححد بیشححمار 

 برنحد از درد و سحوزِ دلبحران   آنان که لذت می

 کمیاب هستند در جهان، عشاق رویت بیشمار

 

داسحتان خونچکحان همحان مصحائب و     « مصحائب صححابه  »این دفتر تحت عنحوان  

روا داشحته   ة کحرام گدازی اسحت کحه نسحبت بحه صححاب     انگیز و زهرهمظالم لرزه

شد، و آن عاشقان پاک طینت، همة آنها را به خاطر دیحن مبحین اسحالم بحا قلبحی      می

 کردند.فراخ و لبی خندان استقبال می

 اک و خون غلطیدندرسمی به خبنا کردند خوش

 یحن عاشحقان پحاک طینحت را    خدا رحمحت کنحد ا  

 

الکشححی همححان ی مظلومیححت و باسححالم و مسححلمانی مححا، در واقححع ثمححره و نتیجححه

بزرگواران است، و ملت اسالمی کالً )چنان رهین و مدیون احسان آن سرفروشان 

توانحد از بحارگران   مترجم( که تا قیامت نمی –نثاران اسالم و مسلمانان است و جان



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿09 مصائب صحابه

وسحلم سحبک دوش    وصححبه  این احسان عظیم یاران رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله

 گردد.

 عنهم اجمعینرضی اهلل 

 نورالحسن بخاری سید



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿21 مصائب صحابه

 و اصحاب کرام  های مشرکان بر نبی کریم ستم

 صدشمنان دین، کفار و مشرکین رسول خدارحمی، هایی که با نهایت بیستم

 سابقه است.و یاران گرامیش در راه خدا روا داشتند، در تاریخ انسانی بی

 فرمودند: صکند که رسول اکرمروایت می از حضرت انس  /امام احمد 

ْا ُ  مل م      ُدْؤم ى يم ل ي ي لَّ  ا زَّ  اللَّه     ى ُليم   ُ  ل    ْ » ْ ف   يم ل اللَّه     ى ي ُلل   .«ل م     ل ل 
ام، دیگحر هحیچ اححدی اذیحت     به تحقیق آن قدر که من در راه خدا اذیت شده»

ام، دیگحر هحیچ اححدی    هنشده است، و آن قدر کحه محن در راه خحدا ترسحانده شحد     

 «.است ترسانده نشده

 .(1)این روایت را امام ترمذی و ابن ماجه نیز نقل کرده اند

 

 :وشکنجه اذیت  اقسام دوگانة

 اذیت و آزار به دو قسم است: جسمانی و زبانی.

آید، ولی تیر دشنام کننده و شاق به نظر میظاهراً اذیت جسمانی بیشتر ناراحت

هد، عمق زخمش کمتحر  دو فحاشی و طعن و تشنیع که دشمن از زبان خود سر می

های نیزه و تیحر در  باشد و زخمنبوده، بلکه بیشتر عمیق و غیر قبال التیام و بهبود می

شوند، اما جراححات اللسحان )زخحم زبحان( محادام العمحر       خالل چند روز درست می

 مترجم(. –یابند، )مقوله معروفی است بهبود نمی

های نیزه مداوا یعنی زخم –للسان جراحات السنان لها التیام، وال یلتام ما جرح ا

 باشد.پذیر است، ولی زخم زبان التیام پذیر و قابل مداواء نمی

و آزار قحرار   شحکنجه نثارش هد  این هردو نحو   و یاران جان صرسول اکرم

 گرفتند.

 

 

 صللعالمین حمةمظلومیت حضرت ر

                                           
، آن را ابن حبان و ابونعیم نیز روایت کرده اند. )حیات 3، م 31، ص البدایه والنهایه -(1)

 الصحابه(.



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿20 مصائب صحابه

م ردهحای مح  گوید: چون عداوت و مخالفحت در دل امام ابن اسحاق )مورخ( می

و یارانش به اوم خود رسحید، او بحا شحان خحود را      صقریش نسبت به رسول اکرم

 برانگیختند. برای مخالفت آن حضرت 

پس آنها آن » (1)«ي مظه اللل  ح يال حح يال  لنل يالونظن يلميه  لالظه »

حضرت را تکذیب کرده و آزار رساندند و حضرتش را به شاعری، ساحری، و 

 «.دکهانت و جنون متهم کردن

در قبال دعوت توحید اسالم مشرکان مکه مستقل و مصمم شده بر رسول 

 ظلم و ستم و جور و بیدادگری را به انتهاء رسانیدند. صاکرم

خار  صآنها بر سر راه آن حضرت»است که  ( در کتاب سیرت النبی آمده2)

کردند، در حال سجده بر گردن گسترانیدند در مواقع ادای نماز استهزاء میمی

آن حضرت انداخته، به گذاشتند، چادر در گردن مبارکه شکمبة شتر آورده می

شد، و فشردند که در گردن مبارک اثر زخم ظاهر میمی کشیده وقدری محکم 

های شرور گرد آمده، پشت سر آن حضرت به راه رفت بچهوقتی که بیرون می

 .(2)«افتادندمی

فرمود، آنگاه قرآن ند تالوت میبلوقتی که در نماز جماعت قرآن را به آواز 

کنندة آن خداوند ذوالجالل را دشنام ونازل صخدا اش رسول آورندهو

 .(3)دادندمی

 پردازیم:در زیر به تفصیل مختصری از این اجمال می

ظالم مشرکان مکه در حق در کتاب خود در بارة ذکر م /( امام بخاری3)

ن مستقلی آورده است، آنجا از و عنوا باب جداگانهو یارانش،  صرسول اکرم

روزی در سجده  صکند که رسول اکرممسعود روایت میحضرت عبداهلل بن 

ی گروهی از مردم قریش در اطرافش جمع بودند، عقبه بن ابی معیط، شکمبه بود،

انداخت:  صنجاست آورده بر روی کمر آن حضرت شتری را پر از غالظت و

                                           
 .1، م 328ص  سیرت ابن هشام، -(1)

، 255ص سیرت النبی،  186. صحیح بخاری، ص 2 – 1، م 322مسند امام احمد، ص  -(2)

 .1م 

 صحیح بخاری. -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿22 مصائب صحابه

تشریف آورده آن را  لفاطمه زهرا سجده سر برنداشت، حضرت  آن حضرت از

از روی پشت آن حضرت دور کرد و در حق عقبه دعاء بد کرد، آن حضرت نماز 

را تمام کرده در حق رؤسای قریش، ابوجهل، عقبه، شیبه، امیه بن خلف و غیره به 

بارگاه الهی دعا فرمودند، چنان چه من به چشم خود دیدم که آنها در روز بدر 

ای انداخته شدند، جز، امیه، زیرا اجزأ بدن او )در اثر چاه مخروبهکشته شدند و در 

 .(1)پوسیدن( از هم جدا شده بودند و به همین سبب نتوانستند او را در چاه بیندازند

 نویسد:نقل کرده، چنین می /همین روایت را از امام احمد /امام ابن کثیر

ی، و همچنین مسلم نیز این واقعه را در صحیح خود در مواضع متعدد« بخاری»

روایت کرده است و در بعضی الفاظ صحیح بخاری چنین آمده است که چون 

ای به خنده درآمده که از فرط آن بر یکدیگر قریش این کار را کردند تا اندازه

 لو در همین روایت موجود است که چون حضرت فاطمه–لعنهم اهلل –افتادندمی

شت به کفار بد و بیراه گفت )آنان را آن شکمبه را از پشت آن حضرت بردا

مالمت کرد، مترجم( و آن حضرت وقتی که نماز را تمام کرد دست برداشته بر 

شان قطع شد و از دعای بد آنان دعا بد کرد، وقتی که آنها این امر را دیدند خنده

 .(2)آن حضرت ترسیدند

اب الجزیه، باب همین روایت را به حوالة باب الطهاره، ب /عالمه شبلی نعمانی 

نقل کرده  224الجهاد صحیح بخاری و از صحیح مسلم و زرقانی: جلد اول، ص 

 .(3)است

مروی است که من روزی به عبداهلل بن عمرو ب( از حضرت عروه بن زبیر4)

کرده اند  صگفتم: شدیدترین ظلمی را که مشرکان بر رسول خدا سبن العاص

در حرم کعبه نماز ادا صرمبرای من بیان کن، وی گفت: روزی رسول اک

د را در گردن مبارک پیامبر کرد، عقبه بن ابی معیط آمد و چادر خومی

 انداخته با نهایت شدت آن حضرت را خفه ساخت حضرت ابوبکر صگرامی

 هایش را گرفته از آن حضرت دفع نمود، و گفت:رسید و شانه

                                           
 صحیح بخاری، باب ما لقی النبی صلی اهلل علیه واصحابه من المشرکین بمکه. -(1)

 .3، م 44، ص ةو النهای ةالبدای -(2)

 .1، م 255سیرت النبی، ص  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿23 مصائب صحابه

گوید پروردگار من اهلل آیا مردی را که می» «اللَّهُ    الِّا    د ُ ظد   ل نْ    ُيا ل تد ْ  ُدُلظن  »

 «.کشید؟است می

 سنیز این روایت را از حضرت عروه /گوید: محمد بن اسحاق امام بخاری می

گوید که من از عبداهلل بن عمرو بن می سنقل کرده است، و حضرت عروه

پرسیدم، و در روایت عبده و محمد بن عمرو به جای عبداهلل بن عمرو  سالعاص

 .(1)موجود است ظ حضرت عمرو بن العاصلف

نویسد که امام این حدیث را از امام بخاری نقل کرده می /( امام ابن کثیر5)

بخاری این حدیث را در صحیح خود در چندین مواضع ذکر کرده است، و در 

 .(2)تصریح کرده است ب عمرو بن العاص بعضی روایات به نام حضرت عبداهلل بن

من از عبداهلل بن »روایت کرده است که  سرا از حضرت عروهو بیهقی نیز آن 

حرم کعبه گرد  پرسیدم، او گفت: روزی اشرا  قریش در بعمرو بن العاص 

تشریف آورد، حجر اسود را بوسه داد، و سپس به دور خانة  صآمدند، پیامبر خدا

زدند، در خدا طوا  نمود، اشرا  قریش با سخنان خود به آن حضرت طعنه می

 صزدند، بر چهرة انور آن حضرته میوقع طوا  دوم و سوم نیز همچنین طعنم

 آثار ناخوشی و ناگواری ظاهر گشت.

آوردند  صا قریش گرد آمدند، چون رسول اهللوال رؤسنروز دوم به همین م

پس همگی به سوی آن حضرت یکدفعه  «ال ه     أ م لُطظا ي ام       ُيل   ي ثْد  ل   إ ل ْ ه    د ظ ثد ُ ظا»

را احاطه کردند، من یکی از آنان را دیدم که چادر خود  صپریده، آن حضرت

 سرا در گردن آن حضرت انداخت و آن را پیچ داده با زور کشید، ابوبکر صدیق

  !ل تد ْ  ُدُلظن  »خود را در وسط انداخت و به گریه درآمده، گفت: وای بر شما 
 .«اللَّهُ    الِّى    د ُ ظد   ل نْ    ُيا  

این بزرگترین ظلم  –ت آنان از اطرا  آن حضرت دور شدند در آن وق

من گاهی ندیده بودم که آنان پیش از آن روز اینگونه تشددی کرده  –قریش بود 

 .(1)«باشند

                                           
 .صبخاری، باب مالقی النبی  صحیح -(1)

 .4، م 46، ص البدایه والنهایه -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿24 مصائب صحابه

( عالمه حلبی روایت دیگری هم در این مورد نقل کرده است که در آخر 6)

 ْظا ا   »ا: به آنان گفت: وای بر شم صدیق آن موجود است ]چون حضرت ابوبکر
 [.«  ْ ح الُظن ه ال ْ ح   ل ال ى ا ل ى ي ل قْد د ُلظا -يسل  ال ه ال صلى- اللَّه     ُسظد   ا  ْ 

افتادند، و او   صدیق دست برداشته، به جان ابوبکر صآنگاه از اذیت پیامبر

 را زدند.

از عبداهلل بن  روایت عروه بن زبیر /از امام ابن اسحاق  /( امام ابن هشام1)

از خاندان  گوید: شخصیمی /نویسد که ابن اسحاق را نقل کرده می رو عم

برای من حدیث بیان کرد که حضرت ام کلثوم  بابی بکر تحضرت ام کلثوم بن

ه    د ْحق   ص   ُاظا ي ق  ْ   د ْظم ئ ل   ال ْ ح   ل الُظ   ي     ل    ْ »گفت:   آن روز ابوبکر  بالتحقیق «  ْلس 

 مشرکین فرق )میانه( سرش را شکافته بودند.در حالی به خانه آمد که 

بعضی از اهل علم مرا خبر دادند که »نویسد: می /( امام ابن هشام 8)

از ناحیة قریش رسید، این بود  صرین اذیت و آزاری که به رسول خداتسخت

 .(2)«از خانه بیروت رفت صکه روزی آن حضرت
آزاد و غیر آن، او را شد اعم از روبرو می صآنگاه هرکسی که به آن حضرت

 رسانید.می ذیترا ا صکرد و آن حضرتتکذیب می

آن حضرت به خانه آمد و از شدت آزاری که به وی رسیده بود چادر پوشید، 

 آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: 

﴿              ﴾ « و مردم  بلند شو  پیچیده ای جامه برخود

 .«را )از عذاب خدا( بترسان
به تبلیغ پرداخت و هر  صنویسد: وقتی که رسول خدامی /( امام ابن کثیر2)

اقویا و  ,آزاد و غالم، قوی و ضعیف، و غنی و فقیر را به اسالم دعوت فرمود

یف و ضع تبا و ا صبا زبان و عمل به اذیت وآزار آن حضرت قریش زورگویان

 ناتوانش پرداختند.

                                                                                                
 322. سیرت حلبیه، ص 1، م 332. سیرت ابن هشام، ص 2، م 46، ص البدایه والنهایه -(1)

 .1، م 322سیرت ابن هشام، ص  – 3 – 1، م 332سیرت حلبیه، ص  – 221م  –

 .1، م 31سیرت ابن هشام، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿25 مصائب صحابه

ترین و از سخت» «يم ل لم يامحلته ل  م لالظ امه ال ه النلس لش  م  ي لن»

 «.ام جمیل بودند )ابولهب( عمویش ابولهب و همسرش صمردم برآن حضرت

اً در عهد جاهلیت کند که من شخصاز حضرت ربیعه روایت می /امام احمد

 اللَّهُ  إ لَّ  إ ل ه   ل   ُقظُلظا لسُ النَّ  ل  دُّ  ل   ل»گفت: در بازار ذوالمجاز می صدیدم رسول اکرم
 «.یابیدای مردم بگوئید جز خداوند یکتا معبودی نیست، رستگاری می» «تُدْال ُحظا

بودند، و پشت سر آن اجتما  کرده  صمردم به گرداگرد آن حضرت

رفت دارای چهرة روشنی بود هرکجا که آن حضرت می یکمردی احولحضرت 

دین و )معاذ اهلل( این آدم بی «نه صلالئا  لابإ»گفت: کرد و میاو نیز دنبال می

کیست، به من گفتند: عموی  دروغگوئی است، من از مردم پرسیدم که این مرد

ابولهب است، بیهقی نیز همینطور روایت کرده است و در روایت  صپیامبر

من  گوید:می سدیگری از بیهقی چنین آمده است که حضرت ربیعه دیلمی

های مردم رفته و آنها را به ا دیدم و در ذوالمجاز که به اقامتگاهر صرسول اهلل

مردی احول که  صکرد و به دنبال آن حضرتسوی خدا دعوت می

گفت: ای مردم مواظب رفت و میش روشن بود راه میترخسارهایش بمانند آ

دم این مرد باشید که این شخس شما را از دین آبا و اجدادتان برنگرداند، من پرسی

 .(1)ب استهلکیست؟ گفتند: این ابو

گوید: من پیامبر او می –سپس بیهقی از مردی از بنی کنانه روایت کرده است 

گفت: ای مردم بگوئید: ال اله اال اهلل را در بازار ذوالمجاز دیدم، می صاکرم

رفت و خاک بر راه می صکامیاب خواهید شد، ابوجهل پشت سر آن حضرت

گفت: ای مردم آگاه باشید که این مرد شما را در ریخت و میآن حضرت می

 خواهد که شما پرستش الت و عزی را رها کنید.تان نفریبد این میمورد دین

فرماید: در این نام ابوجهل آمده است، ولی ظاهر است که می /امام ابن کثیر

این روایت را نقل کرده  /آن ابولهب بود، در موضع دیگری عالمه ابن کثیر

ویسد که نام ابوجهل در این روایت وَهمِ راوی است، نیز احتمال دارد که در نمی

                                           
 .132، ص 3، م البدایه والنهایهبونعیم نیز در دالیل ذکر کرده است. این روایت را ا -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿26 مصائب صحابه

یکدفعه ابوجهل بوده باشد و در دفعه دیگری ابولهب، و این هردو در پی آزار آن 

 .(1)بودند صحضرت

، 63، ص 4این روایت را به نقل از مسند امام احمد م  /عالمه شبلی نعمانی

 .(2)ذکر کرده است

به  صعباس نقل کرده است که رسول اکرم از حضرت /ونعیم( حافظ اب12)

نزد قبیله کنده رفت و بعد از آن نزد قبیله بکر بن وائل که از یمن آمده بودند 

 تشریف برد و آنها را به اسالم دعوت کرد: 

 .«ي لن امه لالظ ل       هم    ظد للنلس ل ت  لظا قظله»
گفت که گفتة آن حضرت مردم می کرد و بهو عمویش ابولهب او را دنبال می

 را قبول نکنند.

قبیلة کنده و بکربن وائل را به اسالم دعوت کرده  صوقتی که آن حضرت

مراجعت فرمود، ابولهب به آنجا رسید؛ آنها از وی پرسیدند که آیا این مرد را 

 شناسی؟می

م م  لم قلد ن   شلا م  الل ي  منل إل ل تح  ظا ال ظله  لسل   إنه مونظن   ل»
 .(3)« لسه

گفت: آری، این در میان ما پایه بلندی )به لحاظ نسب( دارد، اما مواظب باشید 

آید ای است که از سرش هذیان برمیبه حرفش گوش ندهید، زیرا او دیوانه

 )العیاذ باهلل(.

مترجم(  –( عالمه ابن هشام نیز )در کتاب خود برای ذکر این موارد 11)

م ح مل ل ا »این عبارت  یاب مستقلی عنوان کرده است حتهمانند امام بخاری ب
 نویسد کهدر آن می (4)« سظد ال صلى ال ال ه يسل  م  قظمه م  اممى

                                           

 .3، م 41، ص ةوالنهای ةالبدای -(1)

 .1، م 256سیرت النبی، ص  -(2)

 .1، م 256سیرت النبی، ص  -(3)
 .3، م 141، ص البدایة والنهایة-(4)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿27 مصائب صحابه

همسر عموی آن حضرت ابولهب را که ام جمیل بود خداوند متعال بدان »

سر راه رسول آورد و بر که وی )هیزم( خاردار می نهادجهت حماله الحطب نام 

 .(1)انداختمی صاهلل

الحطب آنچه را که در  لةگویند: وقتی که ام جمیل حمامی /( ابن اسحاق 12)

مترجم(  –قرآن مجید در حق وی و شوهرش )از مذمت و تهدید در سورة لهب 

رسید، در آن موقع آن حضرت در  صنازل شد، شنید، به خدمت رسول خدا

با آن حضرت بود،  هم مسجد الحرام تشریف داشت و حضرت ابوبکر صدیق 

ام جمیل سنگی در دست داشت، وقتی که به نزدیک آن بزرگواران رسید، 

را ببیند سلب فرمود و وی  صچشمش را از این که پیامبر گرامی خداوند بینائی

کسی را ببیند، گفت: ای ابوبکر این دوستت کجا  سنتوانست جز حضرت ابوبکر

کند، قسم به خدا اگر )مذمت( می است؟ به من اطال  رسیده است که او مرا هجو

ام زدم، قسم به خدا شاعرهدیدم این سنگ را )معاذ اهلل( به دهانش میمن وی را می

 و سپس گفت:

ن ل ُمل ّمم ل» ن ل ي ل ْمح هُ  ا ص  دْ ن ل ي د  ن هُ  ل الد  دْ ما )معاذ اهلل( مذمم را نافرمانی کردیم،  - «قد ل  دْ

ورزیدیم. این جمله ها را ض و کینه میحکمش را انکار کردیم، و با دینش بغ

 گفت و رفت.

 :فرمود صیا او ترا دید؟ آن حضرت! آیا رسول اهلل :پرسید حضرت ابوبکر 

 او مرا ندید. خداوند بصارتش را از دیدن من سلب فرمود.

را )العیاذ باهلل( مذمم نام بسته  صقریش رسول اکرم»گوید که سحاق میو ابن ا

مترجم( آن حضرت را دشنام  –ا همین نام موسوم کرده بودند، سپس آنها )ب

کنید که فرمود که آیا شما از این تعجب نمیمی صدادند، آن حضرتمی

دهند یقریش را از من برگردانده است آنها مذمم را دشنام م اذیتخداوند متعال 

 «.صلی اهلل علیه وسلم (2)کنند و من محمدمو هجو می

                                           
 .1، م 38سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 .1، م 381ابن هشام، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿28 مصائب صحابه

 رسول اکرم»کند که روایت می لیشه صدیقه ( ابن سعد از حضرت عا13)

کردم، بد ابولهب و عقبه ابن ابی معیط زندگی می فرمود: من در میان دو همسایة

ای پر از نجاست و اشیا آزاردهندة دیگر را آورده بر دروازة خانه این هردو شکمبه

نی گفت ای بآمد، میاز خانه بیرون می وقتی که آن حضرت « انداختندمن می

عبد منا : این چه نو  همسایگی است، و سپس آن حضرت شکمبه و غیره را از 

 .(1)کردسر راه خود دور می

عقبه ابن گوید که ابولهب، حکم بن ابی العاص، ( عالمه ابن اسحاق می14)

 صهمسایگان رسول اهلل ابی معیط، عدی بن الحمراء ثقفی و ابن األصداء هذلی

رسانیدند، از میان داخل خانه اش اذیت و آزار میدر  صحضرتبودند، و به آن 

آنها به جز حکم بن العاص هیچ کسی دیگر مسلمان نشد، از میان آنها یکی در 

انداخت و دیگری در حین حین نماز، رحم )زهدان( بز را آورده برآن حضرت می

پاشید، آورد و بر روی دیگ آن حضرت میپختن غذا غالظت گوسفندان می

پوشانید، هرگاه چنین اشیا را بر دروازة آن را با سنگ می صحضرت حتی که آن

داشت و دم در ریختند، آن حضرت با چوب آنها را برمیمی صآن حضرت

این چه نو  همسایگی است، و سپس آن را به  ،ا نگفت: ای بنو عبد مایستاده می

 .(2)انداختای میگوشه

تا »روایت کرده است که  باز حضرت زبیر و حضرت عایشه /( بیهقی 15)

سختیها ابوطالب زنده بود مردم قریش وحشت داشتند، ولی بعد از مردن ابوطالب 

 ، بیهقی از حضرت عبداهلل بن جعفر«از حد گذشت صو مصائب بر رسول خدا

کی از اوباشان قریش روبروی آن روایت کرده است که چون ابوطالب مرد، ی

حضرت به خانه برگشت،  آمده، برآن حضرت خاک ریخت آن صحضرت

کرد خاک را از چهرة در حالی که گریه می صیکی از دختران آن حضرت

کرد، آن حضرت فرمود: ای دختر من! گریه نکن، خداوند مبارک پاک می

 «.نگهبان پدر تو است

                                           
 .1، م221ات، ص طبق -(1)

 .3، م 134، ص البدایه والنهایه -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿29 مصائب صحابه

روایت  زیاد بکائی، هم این روایت را )به طریق ارسال( از محمد بن اسحاق

 .(1)کرده است

در حرم کعبه توحید را  صآن حضرت»نویسد: بلی نعمانی میش ( عالمه16)

اعالن فرمود، این امر به نظر کفار بزرگترین توهین حرم بود به همین سبب ناگهان 

 ای به پا خاست، و مردم از هرسو بر آن حضرت حمله آوردند.هنگامه

بن ابی هاله )که  ، حضرت حارث صربیب )نمک پروده( آن حضرت

مترجم( در  –است  صزوجة رسول خدا لیجه الکبری( مادرش حضرت خد

شتافت؛ ولی چون  صا اطال  یافت، برای نجات آن حضرتخانه بود، از ماجر

وی رسید از هر طر ، شمشیرها به وی رو به رو گردید و به درجة رفیع شهادت 

نائل شد، این اولین خونی بود که به خاطر اسالم ریخته شد و از آن زمین رنگین 

 .(2)شد

 شدن حضرت حمزه گندیده دهنی ابوجهل، و مسلمان (11)

ابوجهل نزدیک کوه صفا با آن حضرت روبرو »از ابن اسحاق مروی است که 

و هتاکی نمود، و در دین  و تکلیف داد، و فحشگوئی اذیتشد، آن حضرت را 

کامالً سکوت فرمود و به خانه  صرسول خداجویی کرد، عیب صآن حضرت

دید؛ یز عبداهلل بن جدعان تمام جریان را در مسکن خود از دور میتشریف برد کن

در حالی که تیر کمان بر دوش داشت از شکار رسید،  سوقتی که حضرت حمزه

است( ای کاش آنچه چند  وی گفت: ای ابوعماره! )کنیت حضرت حمزه 

دیدی، رخ داد تو می صات محمدحیة ابوجهل بر برادرزادهلحظه قبل از نا

داد و کلمات هل وی را در این جا دید که نشسته است، اذیت کرد و دشنام ابوج

 سحضرت حمزه –به آن )خبیث( اصالً جوابی نداد  صبسیار بدی گفت، محمد

چون این را شنید، شدیداً خشمگین شد و با سرعت در تالش ابوجهل به راه افتاد، 

شد، ابوجهل را  و در میان راه نزد هیچکس توقف نکرد، و داخل مسجد الحرام

دید که آن جا در میان افراد قبیلة خود نشسته است، نزدیک وی رفته بر باالی 

                                           
 .3، م 134، ص البدایه والنهایه -(1)

 بحواله اصابه. 1م  – 211سیرت النبی، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿31 مصائب صحابه

تیر کمان خود را بلند  - «من ح    حاله ال ل   وه شول    ال ظس » -سرش ایستاد 

کافت، و سپس فرمود کرده توی سرش چنان زد که سرش را به بدترین نحوی ش

حالی که من نیز بر دین وی هستم و دهی، در دشنام می صتو به آن حضرت

گویم، اگر تو قدرتی داری با من مقابله کن، چند گوید، من هم میآنچه وی می

نفر از بنو مخزوم به پا خاستند تا ابوجهل را یاری کنند، اما خود ابوجهل آنها را 

های منع کرده، گفت به ابوعماره چیزی نگوئید واهلل من برادرزاده اش را فحش

مسلمان شد، قریش فهمید که  ام، چون حضرت حمزه رکیکی گفته بسیار

 تعرض نماید، زیرا حمزه صت آن را ندارد که به جانب پیامبردیگر کسی قدر

را حفاظت و حمایت خواهد کرد، لذا دست خود را باز  صآن حضرت

 .(1)«داشتند

به خانة خود بازگشت،  سگوید که سپس حضرت حمزهمی ابن اسحاق 

دین شیطان در دلش وسوسه کرد که تو سردار قریشی و متبع این مرد بی آنگاه

ای، از این کار ای و دین نیاکان خود را رها کرده( شدهص)العیاذ باهلل رسول اکرم

پیش خود فکر کرد و گفت:  ستر است، در آن وقت حضرت حمزهمردن خوش

من تصدیقش را پروردگارا! اگر در این کار هدایت و خیر موجود است در دل 

با  سبیند از واال برای من راه نجاتی از آن پیدا کن، آن شب را حضرت حمزه

رسیده، گفت: ای  صد، چون صبح شد به خدمت رسول اهللوسوسه شیطان بسر بر

ام که هیچ راه حلی ندارد، و من برادرزاده! من در کاری چنان خطیر افتاده

ا بر گمراهی شدید، ای برادرزاده دانم که موقف من بر هدایت مبنی است ینمی

 صفتگو بفرمائید، چنانکه رسول اکرمتمنای من این است که با من چیزی گ

سوی وی متوجه شد و وی را وعظ و تذکیر فرمود، و او را ترسانید و خوشخبری 

خداوند متعال ایمان را در قلب  صاد، پس مطابق از ارشادات رسول اکرمد

 فت:حضرت حمزه داخل فرمود، او گ

                                           
. و طبرانی حیات 3، م 33، ص البدایه والنهایه. و 1، م 311سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 .2، م 285الصحابه، ص 



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿30 مصائب صحابه

ام، دین خود را دهم که تو راستگویی، ای برادرزادهمن صادقانه گواهی می»

خداوند متعال دین خود را عزت و  ، پس به وسیله حضرت حمزه «اعالن کن

 غلبه عطا فرمود.

 .(1)و به همین نحو بیهقی با سند خود روایت کرده است

این  سرت حمزهعالوه از امام ابن اسحاق، کسی دیگر در واقعة اسالم حض»

آن موقع  فرموده: من در سمطلب را اضافه کرده است که حضرت حمزه

هستم، ولی بعداً از ترک  صجهل گفتم که من بر دین رسول اهللخشمگین به ابو

دین قوم و آبا خود شدیداً نادم و پشیمان شدم، شب را با شک و تردید گذراندم و 

لى ال س حلنه لن   حح ص  م ت حاُ  إ»خواب نرفتم، سپس به کعبه رفتم، و 
ام را برای حق باز نماید و با تضر  و زاری دعا کردم که سینه «ي لش  انا الح  

 از شک و تردد نجاتم بخشد.

هنوز دعا من تمام نشده بود که از باطل نجات یافته و قلبم از ایمان و یقین 

ز حاضر شده آن حضرت را ا صو گشت، صبحگاه به خدمت رسول اکرمممل

برای ثبات و استقامات من دعا  صلیة جریانات باخبر کردم، آن حضرتک

 .(2)«فرمود

گیری عالمه شبلی نعمانی این واقعة تردد، و فکر و تدبر، و در نتیجه تصمیم

 .(3)«نقل کرده است« روض االنف»قاطع برای قبول دین حق را از 

ل گفت: مروی است که روزی ابوجه ب( از حضرت عبداهلل بن عباس 18)

نشینم، چون محمد  در نماز ام که فردا سنگی برداشته میمن با خداوند عهد کرده»

رود با این سنگ سرش را خرد کنم بعد از آن بنوعبد منا  هرکاری که از می

حسب گفته اش سنگی صبح بعد ابوجهل لعین بر « آید بکنندشان برمیدست

معمول تشریف آورده در  نشست آن حضرت طبق صخدا ر رسولگرفته به انتظا

تماشا نشسته  مردان قریش در مجالس خود به انتظار –حرم به نماز مشغول شد 

ل سنگ را برداشته به سوی آن به سجده رفت، ابوجه صبودند، چون آن حضرت

                                           
 .3م  – 33، ص البدایه والنهایه -(1)

 .1حاشیه سیرت ابن هشام، م  -(2)

 .1، م 224سیرت النبی، ص  -(3)
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روان شد چون نزدیک آن حضرت رسید هیبت زده و مرعوب شده  صحضرت

سنگ از دستش به زمین  بازگشت رنگش پریده بود و هردو دستش خشک شد و

افتاد، چند نفر از مردان قریش به سویش آمدند و از وی پرسیدند که ای ابوالحکم 

 شما را چه شد؟ گفت:

ور شد، به خدا وقتی که من نزدیک وی رفتم، شتری به طر  من حمله»

های سوگند! من هرگز حیوانی چنین چاق و دارای گردنی چنین بلند، با دندان

روایت  و بیهقی از حضرت عباس « خواست مرا بخوردم او میابزرگ ندیده

با  کرده است که روزی من در مسجد الحرام بودم ابوجهل لعین آمد و گفت: من

را در سجده ببینم گردنش را پایمال خواهم  صام که اگر محمدخدا عهد کرده

نمود، آن حضرت در مسجد آمد و مشغول ادای نماز شد شخصی به وی گفت: 

ابوجهل این محمد است )صلی اهلل علیه وسلم( ابوجهل به وی گفت: آیا آنچه  ای

بینی؟ به خدا سوگند! جلو روی من دیواری به بلندی آسمان بینم نمیرا که من می

 حایل شده است.

است که ابوجهل گفت:  روایت کرده سو امام احمد از حضرت ابن عباس

ببینم گردنش را پایمال خواهم کرد،  را در حال ادای نماز در کعبه اگر من محمد

این مطلب به اطال  آن حضرت رسید، فرمود: اگر او چنین کاری بکند، آنگاه 

امام ابن هشام نیز روایت حضرت عبداهلل  .(1)مالئکه او را ظاهراً عذاب خواهند داد

 .(2)را )که قبالً ذکر شد( نقل کرده است سابن عباس

ن حدیث را نسائی با سند خود از حضرت و بر حاشیه اش موجود است که ای

روایت کرده است، در آن موجود است که مشرکان گفتند: ای  سابوهریره

ابوجهل شما را چه شد؟ ابوجهل گفت: میان من و او خندقی از آتش حائل و 

فرمود:  صآید، رسول خدارو بازو به نظر میبیمی و خوفی مسلط شد و فقط پ

                                           

 .3م  43، ص البدایة والنهایة-(1)

 .1م  322سیرت ابن هشام، ص  -(2)
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« ربودندفرشتگان هر عضوی از اعضاء بدنش را میشد اگر او به من نزدیک می»

 .(1))الروض(

ه است که یک بار کافران رسول ( حاکم از حضرت انس روایت کرد12)

 ال صلى اللَّه     ُسظد   ض ح الُظا ل    ْ »را چنان زدند که آن حضرت بیهوش د.  صخدا
ا   م  َّى يسل  ال ه  که حضرت ابوبکر . در روایت بزاز آمده است (2)«ا ل ْ ه   ُه  

را رها کرده همگی بر  را نجات داد، آنگاه آنها آن حضرت  صآن حضرت

 .(3)سر حضرت ابوبکر ریختند

 «در طائف صسنگباران رحمت عالمیان( »22)

کند که وقتی که ابوطالب وفات کرد آنگاه روایت می /عالمه ابن سعد -الف

و ظلم به  سختیت به او و نسب ات پیدا کردندبیشتر جر صاقریش بر رسول خد

 خرم دادند.

به همراهی حضرت  صآن حضرت « صحج إلى النلاف يم ه ز   ال  مل ثه»

 به سوی طائف بیرون رفت. زید بن حارثه 

این جریان مربوط به آخر شوال سال دهم از بعثت نبوی است، آن حضرت 

رد و روز در طائف قیام فرمود، و در آن جا با یکایک سرداران مالقات ک 12

 تبلیغ فرمود، اما هیچ احدی دعوت حق را نپذیرفت و همگی گفتند:

)و بر این مقدار « از شهر ما بیرون شو صای محمد» « ل محم  الحج م  الل نل»

آن ملعونان اکتفا نکردند، بلکه( بدپیشگان طائف را علیه آن حضرت شوراندند، 

ز    ل ال ه يسل  ل  م لنم ي و لظا  حمظنه الللحول   م ى لن  يلا  سظد ال صلى ا»
رگبار سنگ را بر حضرت » «ال  مل ثه    ه النا ه م ى ل   شج  ا  لسه شولج

آلود خون صهای مبارک آن حضرتکردند تا قدم آغاز صرحمت عالم

گردیدند و حضرت زید بن حارثه خود را سپر قرار داده بود، تا این که چندین 

 «.جای سرش زخمی شد

                                           
 ایضاً -(1)
 فا، مقصد اول، فصل سوم، تفسیر آیات خالفه.الخ ةزالإ -(2)

 .2، جلد 283حیات الصحابه، ص  -(3)
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 بارید؟دانید که بر چه شخصیت عظیمی رگبار سنگ میمیاهلل اکبر: هیچ 

رستاده شد، و به حق رحمت بر شخصیت مقدسی که ابر رحمت قرار گرفته ف

بود که باران رحمتش شامل دوست و دشمن بود و همه را از دریای  صعالمیان

 بیکرانش مستفیض و سیراب گردانید.

 نویسد:نعمانی می یعالمه شبل -ب

های مبارک آن حضرت را )طائف( از هر طرفت ریختند، و پایاوباشان شهر »

های آن حضرت پر از خون شدند، وقتی که در تا حدی با سنگ زدند که کفش

کردند و چون آن فته بلند میهای از پای درآمد بازوهای حضرتش را گراثر زخم

دادند و کف زنان به افتاد دوباره کتک زده و دشنام میبه راه می صحضرت

 «.افتادنددنبال آن حضرت براه می

تاریخ طبری و  تمام این تفاصیل در مواهب لدنیه به حواله موسی بن عقبه و در

 .(1)ابن هشام موجود است

 .(2)نیز این روایات موجود است البدایة والنهایةابونعیم و  ةدر دالئل النبو

 

 تصمیم قتل

وقتی که آنها انوا  و عداوت و شقاوت ناهنجار کفار به سرحد نهائی رسید، 

روا داشتند، باز به این بسنده نکرده، و  صم جور و ستم را بر جناب نبی اکرماقسا

را  شان فروکش نشد در نهایت امد، تصمیم قتل آن حضرت آتش کینه و بغض

 اتخاذ کردند.

 . محاصرة اقتصادی آن حضرت در شعب ابی طالب21

ها و ند که با وجود این همه سختینویسد که چون قریشیان دیدعالمه شبلی می

ایمان آورده  و حمزه  گیرد، افرادی مانند عمر موانع دائره اسالم وسعت می

اند، نجاشی مسلمانان را نزد خود پناهندگی داده است، و سفرای آنها )که به 

مترجم( ناکام و  –ی رفته بودندشمنظور پس گرفتن مهاجران حبشه پیش نجا

                                           
 .1، م 233سیرت النبی، ص  -(1)

 .2، م 282حیات الصحابه، ص  -(2)
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ن بار عداد مسلمانان روز به روز رو به افزایش است، لذا ایخائب برگشتند، و ت

و خاندانش را در محاصره اقتصادی قرار داده  صتصمیم گرفتند که رسول اکرم

ای ترتیب دادند ای دور از مکه تبعید نمایند، چنانکه کلیة قبائل معاهدهو در دره

روش و یا با آن که هیچ احدی حق ندارد با خاندان بنی هاشم مناکحت، خرید و ف

مالقات کند و یا اجازه دهد که وسائل خورد و نوش و ارزاق عمومی نزد آنان 

برده شود تا زمانی که محمد را )صلی اهلل علیه وسلم( برای قتل به ما تحویل دهند، 

منصور بن عکرمه این معاهده را نوشت و بر دروازة کعبه آویزان کرد، ابوطالب 

هاشم را همراه کرده تا سه سال در شعب ابی طالب  باالجبار تمام خاندان بنی

را  (1)های درخت طلحپناهنده شدند، این مدت چنان سخت گذشت که برگ

 سدادند، حضرت سعد بن ابی وقاصو به زندگی خویش ادامه می خوردند،می

ای از پوست را یافتم، آن را با آب شسته و ها تکهفرماید که در یکی از شبمی

 .(2)بر روی آتش قرار داده پختم و با آب مخلوط کرده خوردمسپس آن را 

ها و اطفال در اثر گرسنگی گریه ابن سعد روایت کرده است که چون بچه

رسید، آنها شنیده خوشحالی کردند، آوازشان بیرون شعب به گوش قریش میمی

وادار  دل، نیروی باطنی شان آنان را به نو  دوستیکردند، ولی بعضی افراد نرممی

 شدند.کرده و از این جریان ناراحت هم می

و تمام آل بنی هاشم این مصائب را با شکیبائی  صسه سال متوالی آن حضرت

تمام تحمل نمودند، آخر االمر عواطف دشمنان به جوش آمده و از ناحیة خود 

آنان، برای نقض این معاهده فعالیت آغاز گردید، زهیر داخل حرم رفته تمام مردم 

خطاب کرده و گفت: ای اهل مکه! این چه عدالتی است که ما به آسودگی  را

بنوهاشم از آب و آذوقه هم محروم باشند؟ سوگند به خدا تا این  زندگی کنیم و

 معاهدة ظالمانه پاره نشود من باز نخواهم آمد.

تواند دست بزند، در مقابل وی ابوجهل گفت: این معاهده را هرگز کسی نمی

گوئی. مطعم دست خود را دراز کرده عهدنامه را پاره تو درو  میزمعه گفت: 

                                           
ها واژه عربی است به معانی، شکوفه خرما، موز، درختان بزرگ در ریگستان و بعضی -(1)

 مترجم. –های بیابانی است درخت مغیالن گفته اند، در اینجا بمعنی درخت

 روض االنف سهیلی )رح(. -(2)
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کرد، همه اسلحه به تن پوشیده نزد بنوهاشم رفتند و آنها را از شعب بیرون 

 .(1)آوردند، این تفاصیل در ابن هشام، طبری و غیره مذکور است

. از ابن سعد مروی است که وقتی مردم قریش از برخورد و طرز عمل 22

حضرت جعفر و بقیه مهاجران و از اکرام و پذیرائی و استقبال صمیمانه  نجاشی با

و  صخیلی گران تمام شد و بر رسول خدانجاشی آگاه شدند، این امر بر آنها 

 اصحابش بیش از پیش خشمگین شدند.

 با اتفاق آراء تصمیم به کشتن «يم ظا الى ق ل  سظد ال صلى ال ال ه يسل يل»

و قراردادی برعلیه بنوهاشم تنظیم نمودند که کسی با آنها  گرفتند، صرسول خدا

نکاح نکند و هیچ چیزی به دست آنان نفروشد و با آنها اختالط نکند، این قطعنامه 

را منصور بن عکرمه نوشته بود که دستش فلج شد، این صحیفه در داخل کعبه 

رفتند، اذیت، آویزان شد و بنوهاشم از آغاز محرم سال هفتم نوبت محصور قرار گ

هایشان گرسنگی و مشقت مصحورین به جائی رسید که هرگاه صدای گریه بچه

رسید بعضی از افراد قریش خوشحال و بعضی در خارم شعب به گوش مردم می

گفتند کمی باید مالحظه کرد و اندیشید که شدند و میخاطر می دیگر آزرده

سه سال داخل شعب  انجام منصور بن عکرمه به کجا کشید، محصورین تا

 .(2)ماندند

عزیز دارمی را کند که مردم قریش، ابواهاب بن نقل می /. شیخ االسالم 23

به سرا  وی رفت و او را زد  سگماشتند، حضرت طلیب صبرای قتل رسول خدا

 .(3)و مجروح ساخت

: تشددی و تعدی و سنگدلی ص. اذیت جانگداز جگرگوشة رسول خدا24

را نشانة هد  جور و  صنه تنها ذات پاک رسول اکرم ید کهقریش به جایی رس

جفا قرار دادند، بلکه )به جرم دختر آن حضرت بودن جگرگوشة آن حضرت( 

 را نیز هد  ظلم و ستم قرار دادند. لحضرت سیده زینب 

                                           
 .1، م 222 – 221سیرت النبی، ص  -(1)

 .222 – 228طبقات، ص  -(2)

 .، ترجمه حضرت طلیب 2، م 225اصابه، ص  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿37 مصائب صحابه

نویسد که ابن اسحاق در کتاب سیرت خود می /)الف( شیخ االسالم ابن حجر 

 صبنت رسول اهلل ل اص بن ربیع همسرش زینبذکر کرده است: وقتی که ابوالع

را به سوی مدینه فرستاد، هبار بن اسود، وی را هد  تیر قرار داد که در اثرش 

 .(1)سقط جنین کرد، این حکایت در کتاب سیرت مشهور است

مزید برآن نوشته است که در میان اوباش قریش  /رب)ب( عالمه ابن عبدال

بیرون رفتند هبار بن اسود  صنت رسول اهللکسانی که در تعقیب حضرت زینب ب

 .(2)از همه پیشقدم بود

وی در طبرانی نیز  ، و ابتالصقیب هبار بن اسود دختر رسول اکرمروایت تع

 .(3)موجود است

)م( همین عالمه ابن عبدالبر در مقام دیگری این داستان را به صورت 

ین امر وجود ندارد که نویسد هیچ اختالفی در اتری بیان کرده است، میدردناک

تر بود، و در حیات زرگب صب از تمام دختران مطهره رسول خداحضرت زین

در سال هشتم هجری درگذشت، و سبب وفاتش این بود که چون  صرسول اکرم

به سوی مدینه  صده برای رسیدن به خدمت رسول اکرماز مکه هجرت کر

ر وی حمله کردند، یکی رفت در اثنا راه هبار بن اسود و یک شخس دیگری بمی

 از آنان حضرت زینب را به سختی دفع نمود.

 ل   زد ال ل محض ل م ى ملت   لشحاق  ال ملءي   أس ن    ن  الى صصح  »
 .(4)«سنل ثملن م  ال وح 

که به سبب آن بر روی صخرة سنگی افتاد و بچه اش را سقط کرده، و خون 

ین که در سال هشتم هجری زیاد جاری شد از آن پس همیشه مریض ماند، تا ا

 درگذشت.

عقیده داشتند که  در روایت طبرانی مزید برآن نوشته است که همة صحابه

 .(1)وی شهید شده است

                                           
 ، ترجمه هبار.3، م 566اصابه، ص  -(1)

 استیعاب ذکر هبار. -(2)

 .2، م 323حیات الصحابه، ص  -(3)

 استیعاب، ترجمه حضرت زینب. -(4)
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رسید،  صست وقتی که وی به خدمت رسول اکرمدر طبرانی و بزار آمده ا

فرمود: وی بهترین دختران من است، این مصیبت به وی به می صآن حضرت

 .(2)شده است سبب من رسانیده

 

 اذیت با زبان:

دو نو  است: یکی  اذیت و شکنجهمترجم(  –)همانطور که قبالً گفته شد 

 سختیهای. به همان نسبت که وجود اطهر به مصائب و زبانیجسمانی، دوم: 

گوناگون مبتال شد، همچنین با بدزبانی و بدکالمی و طعن و تشنیع، بهتان، افترأ، 

را شدیدترین اذیت و آزار  صپاک آن حضرت سب، شتم، هجو و مذمت، قلب

 رسانیدند در ذیل منظرة دردناک این آزار روحانی را مالحظه بفرمائید.

بود و از نویسد:  نضر بن حارث یکی از شیاطین قریش می /. امام ابن هشام 25

کرد و آتش عداوت در قلبش روشن را اذیت می صکسانی بود که رسول اکرم

و چون رفت در آنجا حکایات رستم و اسفندیار را یاد گرفت بود، وی به )حیره( 

کرد و مردم در مجلس نشسته، ذکر خدا را می صباز آمد، هرگاه که آن حضرت

خاست او به جای آن ترساند، پس از فراغت از مجلس برمیرا از عذاب الهی می

 گفت:نشست و میحضرت می

نل لم ث   لم   م  أل  إلى  إنل يال  ل م  ح ال ح ش لم   م  ثل منه   »
 .«م  ثه
تر به سوی من بیائید، ن کالمیای جماعت قریش! قسم به خدا من از وی شیر»

ها و چیزها که به مراتب از کالم و اندرزهای او بهتر من برای شما بهترین داستان

 «.اند، خواهم گفت

گفت: یکرد و مر را بیان میسپس داستان پادشاهان فارس، رستم و اسفندیا

 .(3)من بیان کند تر از کالمتواند کالمی شیرینکی می صمحمد

                                                                                                
 .2، م 323حیات الصحابه، ص  -(1)

 .1، م 312حیات الصحابه، ص  -(2)

 .1، م 321سیرت ابن هشام، ص  -(3)
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نشست و مردم را به سوی خدا در مجلس می ص. وقتی که رسول اهلل26

کرد و قریش را از عذاب الهی و روز واپسین کرد، و قرآن تالوت میدعوت می

د، برخاست و تشریف میترساند، پس از این که آن حضرت از مجلس برمیمی

های رستم و اسفندیار و نشست و داستاننضر بن حارث به جای آن حضرت می

گفت: به خدا سوگند کرد، و سپس میسالطین فارس را برای مردم بیان می

 «.سخنان محمد )صلی اهلل علیه وسلم( از سخنان من بهتر نیست

 .«يمل م  ثه إل لسلط ح اميل   ا     ل  مل ا      ل»
های ملل گذشته چیز دیگر نیست آن را نوشته است فسانهسخنانش، جز ا»

  «.امهمانطور که من نوشته

 در نکوهش وی این آیاتِ قرآن نازل شد:

 ﴿         

﴾ ]/5الفرقان[  ﴿     ﴾ ](1) ]1ه/ياجلاث. 

دید، علناً سب و شتم را می صلف چون حضرت رسول اکرم. امیه بن خ21

﴿گفت، چنانکه خداوند متعال در بارة وی نارل فرمود: می      

 ﴾(2). 
شدن دیگران را تحمل که مسلمان ,. سهیل از آن دشمنان اسالم بود28

شدن به قول آنها دخول این بدعت را در خانة خود )مسلمانکرد، پس نمی

توانست با مؤلف( چگونه می – بپسرانش حضرت عبداهلل و حضرت ابو جندل 

چشم خود ببیند؟ چنانچه گسترش روزافزون اسالم بر عداوت وی افزود، و برای 

نمود، و در مجالس عمومی ساختن اسالم از هرگونه کوششی دریغ نمیکنریشه

کرد، سمپاشی می صاسالمی سخنرانی و علیه رسول اکرمرای مخالفت ب

نثاران اسالم نتوانستند این رویة معاندانه را تحمل کنند، حضرت عمر جان

اجازه خواست تا ثنایای  صتاب شد و از رسول اکرماز فرط عصبانیت بی فاروق

                                           
 .1، م 383سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 .3، م 88، ص البدایه والنهایه -(2)
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حضرت  مترجم( سهیل را بشکند که دیگر نتواند خال  آن –های جلو )دندان

بگذار ممکن است روزی به خود »فرمود:  صسخنرانی کند، ولی رحمت عالم

 .(1)«آید

 . سب و شتم:22

ثُ َّ »کردند را به نام مُذَمَّم صدا می صگوید: قریش رسول اکرمن اسحاق میاب
گفت: می صگفتند، آن حضرتت را سب و شتم می، سپس آن حضر«ل ُ  َّ ُدْظن هْ 

زبانی قریش  کنید که خداوند متعال چگونه مرا از بدمیآیا شما از این تعجب ن

 محفوظ کرده است؟

کنند و دشنام هجو می آنها مذمم را «ي ل ن ل ُمح مَّ   »   ُّ ْظن ي د ْ ُوْظن  ُملمَّمل  »

 . )صلی اهلل علیه وسلم((2)دهند و من محمد هستممی

 سگوید: حضرت طلیبمی سنویسد: حضرت زبیر. شیخ االسالم می32

خون  صالم برای نصرت و حمایت رسول اکرماولین کسی است که در اس

را دشنام  صن صبره سهمی را دید که رسول اکرممشرکی را ریخت، وی عو  ب

 .(3)شتر زد و مجروح ساختدهد، او را با استخوان جمجة می

 «هجو و مذمت. »31

گرامی و یاران  صود در آزار رسانیدن به رسول اکرممشرکان با شاعران خ

کردند، چنانکه عبداهلل بن زبعری که بنا به گفتة عالمه ابن اش هیچ کوتاهی نمی

و اصحابش به  صر قریش بود، در مخالفت رسول اکرمعبدالبر نغزگوترین شاع

 نهایت سخت و شدید بود.وسیلة اشعار خود بی

ه    لن  م ْ  ل شَّ  النَّلس ا ل ى   ُسْظد الّله صلى ال ال ه يسل  يل  » ْصح لال ه  ال ل   لن ه  ي ند ْا  
 .(4)«ي   لن  م ْ  ل ْش  ح  النَّلس  ي ل الْدل      ْ 

و سلم پیشگام بودند،  صدان، زنان هم در اهانت محبوب خدا. عالوه بر مر32

 سرودند.می ص، اشعاری هجوآمیز در شأن آن حضرتهای بازاریزن

                                           
 .4، م 21. و سیر الصحابه، ص 3، م 252مستدرک حاکم، ص  -(1)

 .1، م 382سیرت ابن هشام، ص  -(2)
 اصابه. -(3)

 استیعاب، ترجمه عبداهلل بن زبعری. -(4)
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ته و اشعار ازارها رف)الف( عبداهلل بن خطل دو کنیز بدکار داشت که در ب

 .(1)سرودندمی صهجوآمیز علیه آن حضرت

این هردو کنیزان ابن خطل بودند، و قدرت سرودن اشعار « قریبه و قرتنا»)ب( 

 .(2)سرودندشعر می صو رسول اکرمرا داشتند که در هج

 نوشته اند.« فرتنا« »قرتنا»ابن هشام و ابن سعد عوض 

داشت این هردو در هجو  دو کنیز شاعرهگوید: ابن خطل )م( ابن اسحاق می

 .(3)سرودندشعر می صرسول اکرم

 . القاب ناشایسته33

دهد که مشرکان مکه رسول کریم صلی اهلل در این مورد قرآن شهادت می

را  صدادند و آن حضرتقب ساخته لقب میعلیه وسلم را با القاب نازیبا مل

 گوید:هلل تعالی. ابن اسحاق میگفتند، العیاذ باساحر، شاعر، کاهن، مجنون می

 .(4)«  ُمْظُه ال لل ِّْ ح  ي ال ِّْحح  ي اْل    لن ل ي اْلُونُدْظن  »
کهانت و دیوانگی  اوباشان قریش آن حضرت را به شاعری، جادوگری، و

 لعنهم اهلل(.منسوب کردند )

این بود دورنمای مختصری از سرگذشت مظلومیت دردناک ذات پاکی که 

لم به صورت ابر رحمت بارید، شخصیتی که لقب مخصوصش بر کائنات عا

 است.« صلی اهلل علیه وسلم« »للعالمین حمةر»

هرگونه اذیت و آزار، جسمی و روحی،  صخالصه این که بر رسول اکرم

بدنی و قلبی رسانیده و روا داشته است، اذیت و آزارهائی چنان شدید که از 

 گردد.تصورش تمام وجود انسان مشمئز می

 ه يهله يلصحلاله يسل  صلی ال ال

                                           
 .2، م 284مهاجرین، ص  -(1)

 .312ص اصح السیر،  -(2)

 ، فتح مکه.4، م 52سیرت ابن هشام، ص  -(3)

 .1، م 328سیرت ابن هشام، ص  -(4)
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ناک مظلومیت و جفاکشی اصحاب حقایق لرزه آفرین و درد

 صرسول اهلل

رحمی، سنگدلی و قساوت هد  ناوک بیداد قرار هنگامی که آقا با نهایت بی

اکحار و  فداده شد، سرگذشت غالمان و خادمانش به کجا خواهحد کشحید، کفحار ج   

را چنان شکنجه و اذیت و عذاب دادند که  صمشرکان خونخوار، یاران رسول اهلل

ای از حقایق دردنحاک و  تصورش انسان را به لرزه درآورد، در صفحات بعد نمونه

را مالحظحه   صمصحائب و تعحذیب یحاران نبحی    انگیحز و تحمحل رنحج و آالم و    لرزه

 .خواهید فرمود

کحه  کننحد  بن کثیحر رحمحه اهلل از ابحن اسححاق نقحل محی      ا( ابن هشام و عالمه 1)

ی آنها مسلمان هریکی از قبائل قریش جور و تعدی را نسبت به افرادی که از قبیله

 شد آغاز کرده تا دین اسالم را ترک کنند.می

 اْش   ّ  إم ا م ّ ل   ي ال ح ْم  لء   ي اْل  ن ش   ي اْلُوظع   ال للّ ْحب   ي  ُد  ّلالُظند ُ  ْ    ْح  ُ ظند ُ  ْ    و   ُلظا»
 .(1)«اْلح حّ 

تشنگی در  کاری و گرسنگی ورا زندانی کرده و آنان را با کتکمسلمانان 

رسید عذاب و شکنجه گرمای مکه در نیم روز، لحظاتی که گرمی به اوم خود می

 دادند.می

ای از کارنامة حیوانی آن درندگان را از زبان حضرت عبداهلل بن ( شمه2)

 فرماید:می –توجه فرمائید  بعباس 

   ْ   ظ ى   ل نْ  ا ل ى  د ْ    ُ  م ل م  َّى ي  ُد  نُِّ ظن هُ  ي ُ و  ُ ظن هُ  ل م   ُش ْ  ح الُظن  ل    ْ    لنُظا إ نْ »
 .(2)«ال ه   الَّل ى ال ُّحِّ  ش  َّ    م  ْ  ي لل   ل

زدند و گرسنه و تشنه نگه داشتند که را تا جائی می صمشرکان اصحاب پیامبر

کردن ادر به نشستن و راستبه سبب شدت آزاری که به آنان رسانیده شده بود ق

 پشت خود نبودند.

 فرماید:می /( عالمه ابن اسحاق 3)

                                           
 .3، م 51. البدایه، ص 1، م 332ابن هشام، ص  -(1)

 .52، ص البدایه والنهایه. 2، م 343ابن هشام، ص  -(2)
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شنید که انگیخت، هرگاه میابوجهل فاسق، جوان قریش را علیه مسلمانان برمی

و ارباب عزت بود او را لمان شده است، اگر آن شخس از شرفا فالن شخس مس

و دین آبأ و اجداد خود را گفت: تداشت و به وی میکرد و خوارش میتهدید می

را غلط  و بهتر بودند، ما ترا احمق و رأی توای در حالی که آنان از تترک کرده

گفت: دانیم و عزتت را نابود خواهیم ساخت. و اگر از تاجران بود، به وی میمی

به خدا سوگند ما تجارت ترا از بین خواهیم برد و مال و منالت را تلف خواهیم 

داد و اوباشان دیگر را خصی ناتوان و ضعیف بود او را شکنجه میکرد، و اگر ش

 .(1)شورانیدنیز علیه وی می

بارة مظالم مشرکان باب مستقلی در کتاب ( امام بخاری رحمه اهلل علیه در4)

خود عنوان کرده است، در این باب از حضرت خباب روایت کرده است: وی 

در  صحاضر شدم، آن حضرت صید: من روزی به خدمت سرور انبیاءگومی

 سایة کعبة مشرفه بر روی چادر خود نشسته و به دیوار کعبه تکیه زده بود.

 .(2)«اللَّه   ت ْ ُاظ ل ل    د ُ ْل ُ  ش  َّ    اْلُمْ ح        م     ل    ن ل ي ق  ْ »
ة مشرکان سختی دیده بودیم، من گفتم: آیا به بارگاه یدر حالی که ما از ناح

 مائی؟فرالهی دعا نمی

شود که مشرکان ظالم حضرات از این روایت به این واقعیت پی برده می

و مصائب قرار داده بودند که پیمانة کاسة  دچار سختی هارا چنان  صحابه

تقاضا نمایند تا آن حضرت بر آنها  صلبریز و ناچار شده از رسول اکرمصبرشان 

 دعای بد بفرماید.

 

 مظلومیت دردناک مؤمنین مستضعفین

کم کم انتشار یافت، و  مالنویسد چون اس( حضرت موالنا شبلی نعمانی می5)

و اکابر صحابه را قبائل آنان در حصار و حفاظت )امان( و پناهندگی  صرسول اهلل

خود درآوردند، آنگاه طیش غضب و خشم قریش از هر طر  متمرکز شده 

                                           
 حواله سابق. -(1)

 صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق. -(2)
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نداشتند، از میان آنها ای شد که هیچ یار و یاوری یکپارچه متوجه مسلمانان بیچاره

ای افراد از قبائل ضعیف ای افراد غریب الوطن، و عدهتعدادی کنیز و نوکر و عده

و ناتوان بودند که هیچ اقتدار و عظمتی نداشتند، قریش دست ظلم و ستم را چنان 

امتیاز  به سوی آنان دراز نمود که در تاریخ، نظیر این جور و ستم موجب تحقیر

 .(1)اهد بودطبقاتی قریش خو

نویسد: امام احمد و ابن ماجه از عبداهلل بن مسعود روایت ( امام ابن کثیر می6)

 کرده اند که همه جلوتر هفت نفر، مسلمانی خود را آشکار نمودند:

 صرسول اکرم -1

 ابوبکر صدیق  -2

 بعمار بن یاسر  -3

 بسمیه، مادر عمار  -4

 صهیب رومی  -5

 بالل حبشی  -6

 مقداد  -1

را  را به وسیلة عمویش ابوطالب و ابوبکر صدیق  صخداوند رسول اکرم 

به وسیلة قومش از شکنجه و آزار دشمنان نگهداشت، ولی بقیه را مشرکان در 

 دادند.چنگال خود قرار می

 .(2)«ال َّْمس     ى ي ص   ُحيُش ْ  اْلح        ل ْد  اع     أ ْل  ُ ظُش ْ »
 انداختند.و بر آفتاب گرم و دا  میآنان را زره آهنی پوشانیده 

( ابن سعد همین روایت را از مجاهد نقل کرده است که در آن به جای 1)

مقداد نام خباب آمده است، و اضافه بر روایت فوق در این روایت چنین آمده 

 است:

 «رسیدتاحدی که تکلیف و مشقت به انتها می»

 .(3)«الوظان ه مملظاي    ه  أل ظش  ملءال    ل امدم الأننلع قظمه من    يل  ل  ولء»
                                           

 .1، م 221سیرت النبی، ص  -(1)

 .3، م 58، ص البدایه والنهایه -(2)

 ، ترجمه بالل.3، م 233طبقات، ص  -(3)
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انداختند و های پرآب را آورده و صحابه را در آن میسپس کفار پوستینه

 افتادند.هایش را گرفته و به راه میکناره

 نویسد:عالمه شبلی می

 های عبرتناکی را آغاز کردند.قریش در ظلم و ستم کارنامه و فصل»

رسید و درجة و آفتاب به نصف النهار میشد هنگامی که هوا کامالً گرم می

رسید و ریگستان عربستان را به حرارت گرما به هنگام نیمروز، به اوم خود می

دفا  را گرفته و بر روی پناه و بیساخت، آنها مسلمانان بیای گرم مبدل میتابه

دادند تا بزرگ قرار می هایهای دا  به پشت خوابانده و بر سینة شان سنگرگ

کردن را نداشته باشند، بر بدن آنان ریگ گرم خوردن و پهلو عرضدرت تکانق

کردند و باالخره ریختند، آهن را بر روی آتش دا  کرده و بدنشان را دا  میمی

 .(1)«دادندآنها را در آب غوطه می

گداز و نظام جانگداز را شب و روز بر همة صحابة ناتوان اینگونه مصائب زهره

داشتند، ولی افراد ذکرشدة فوق بیش از هرکس دیگر به طور می کس رواو بی

خصوصی هد  جبر و تشدد و ظلم و تعدی قرار گرفته بودند، لذا نخست داستان 

 اندوهگین و دردناک کرب و بالی این مظلومان خصوصی را گوش کنید.

 

 :حضرت بالل  -1

 ردیف بالبن خلف بود و در  غالم امیه ، حضرت بالل صمؤذن رسول خدا

 تر از همه است، هنگامی که مسلمان شد:کشان مقدم

)الف( بنا به گفتة ابن اسحاق، موقعی که نیمروز به صورت شعلة جوالة 

آمد، امیه بن خلف او را بیرون شهر بر روی ریگستانی گرم و دا  برده و درمی

 خوابانید.می

 «ص ْ   ه   ل ىا    د ُ ظض     اْل  ع  م ل   ال للّصْصح       ْأُمحُ  ثُ ّ »
و به وی « شدداد تا سنگ بزرگی بر باالی سینه اش نهاده میسپس دستور می»

 گفت:

                                           
 ، چاپ ششم اعظم گره.1، م 228سیرت النبی ص  -(1)
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ا تد ز ادُ  ل   ي ا لّله   ل  »  ي تد ْ ُ     )صلى ال ال ه يسل ( ال ُمح ّم    ت ْ ُاح   ل يْ  ت ُمظت   م ّ ى ش   ل 
ء   م ل       ا ي ُشظ    د  د ُ ظد ي اْلُ ّزىم الّات    .«ل م        ل م   اْل  ا 
)صلی اهلل علیه به خدا قسم بر همین حال خواهی ماند یا بمیری و یا محمد »

در همین حالت  سرا منکر شوی، و الت و عزی را پرستش کنی، بالل وسلم(

 «.گفت: احد، احدمی

)ب( عالمه ابن سعد بسند خود از مجاهد، و عالمه بن کثیر، به سند خود از امام 

کند که چون کفار دیدند که پای صبر و ثبات سیدنا ل میاحمد، و ابن ماجه نق

ها به هیچ نحو متزلزل نمی شود، ریسمان به گلویش بسته تحویل بچه سبالل

 دادند.می

 .(1)«ل م     مل م      د ُ ظدُ  ي ُشظ   م  َّل   ش   لب     ى ال ه     نُظُ ظن     و   ُلظا»
 «.گفت: احد، احدمی گردانیدند و اوهای مکه میآنها وی را در کوچه»

فرمود احد می کند که چون حضرت بالل )م( عالمه ابن سعد روایت می

گوئیم تو هم )الفاظ مشرکانه( گفتند: همانطور که ما میاحد، مشرکان به وی می

هرگز زبان من آن را گوارا نخواهد » (2)«إن ل لنا ل  ح نه»گفت: بگو، وی می

 «.کرد

 

 : بن االرت ابحضرت خب -2

در تعذیب و آزار، ابتال و مصیبت، و بعد از حضرت بالل نوبت حضرت خباب 

 است، ایشان خیلی قدیم االسالم هستند.

حضرت خباب بن االرت از آن »فرماید: می ب)الف( حضرت عروه بن زبیر 

شدند تا از دین خود مؤمنین مستضعفین است که در مکه عذاب و شکنجه داده می

 .(3)«منصر  شوند

کند که روزی حضرت ب( ابن سعد به سند خود از امام شعبی روایت می)

حاضر  سبه خدمت امیرالمؤمنین حضرت عمر بن الخطاب سخباب بن االرت

                                           
 .3، م 58، ص البدایه والنهایه. 3، م 233طبقات، ص  -(1)
 .3، م 233طبقات، ص  -(2)

 .165طبقات، تذکره خباب، ص  -(3)
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وی را بر مسند خود نشاند و فر مود: در روی زمین کسی  سشد، حضرت فاروق

ن! پرسید: ای امیرالمؤمنی ستر از وی برای این مسند نیست، حضرت خبابشایسته

گفت: ای  سگفت: بالل است، حضرت خباب آن کیست؟ حضرت عمر

تر از من )برای این مسند بنا به گفتة شما( نیست، زیرا در امیرالمؤمنین او شایسته

کننده پیدا کردند برای او حمایت و دفا آن موقع که مشرکان بالل را اذیت می

 :مکاران ای نبود، روزی ستدهندهشد، ولی برای من هیچ نجاتمی

  مل ص  ىم الى  يله  يل يض  ث     ل سل ظنى ث  نل ا لى يليق يا لللينى»
 ق  شظ  إما ظ حه ا    ف ث  الع حىم إل ام ض الحد: قلد لي ام ض ات   
 .(1)«الحص

مرا گرفته، و برای من آتش افروختند، و مرا بر روی آتش به پشت خواباندند 

ت )تا حرکت نکند( تا موقعی که زمین زیر ی من پای خود را گذاشیکی، بر سینه

پشت من سرد شد، سپس پیراهن خود را از کمر خود باال زد، دیدند که بمانند 

 )پیسی( سفید شده است. (2)های برصلکه

کند که حضرت ز شعبی روایت می)م( عالمه ابن عبدالبر به سند خود ا

در جواب  های مشرکان سؤال کرد،در بارة ستم ساز حضرت خباب عمر

کمرش  سگفت: ای امیرالمؤمنین کمر مرا مالحظه بفرمائید، چنانکه حضرت عمر

لْل د ْظم     ل ْ  ُ  م ل:  د   لد  »را نگاه کرد  ای را ن منظرهمن تا امروز چنی فرمود: «  

فرمود: برای من آتشی افروخته شد و مرا کشان کشان بر  باام، حضرت خبندیده

آتش را چیزی جز چربی  (3)«ظ حم يدع إل لطاأشل  مل»روی اخگرها انداختند 

 کمر من خاموش نکرد.

 حمةحضرت ر»نویسد: می رحمه اهلل ( حضرت شاه معین الدین احمد ندوی6)

فرمود، ولی آقایش للعالمین در این عالم کس مپرسی تألیف قلب و دلجوئی می

                                           
 حواله فوق. -(1)

 کند.های سفید روی پوست بدن تولید میاست که لکهپیسی، مرضی  -(2)

 استیعاب ترجمه خباب. -(3)
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رد، بلکه به کبقدری سنگدل بود که برای وی این قدر پشتوانه را هم تحمل نمی

 .(1)«طور سزا آهنی را در آتش گرم کرده سرش را با آن دا  داد

 

 بیت اسالم حضرت عمار، حضرت یاسر اهل

 رضي اهلل عنهنو حضرت سمیه 

 ابن هشام در کتاب سیره خود حضرت عمار و حضرت یاسر و حضحرت سحمیه  

 .(2)را به لقب اهل بیت اسالم ملقب ساخته است رضی اهلل عنهن

کنند که چحون ححرارت   روایت می« از ابن اسحاق»بن هشام و ابن کثیر )الف( ا

رسید بنو مخزوم حضرت عمار و پدرش آفتاب به هنگام نیمروز به شدت خود می

های مکحه کحه بحه ماننحد آتحش      )این اهل بیت اسالم( را بر ریگ شیاسر و مادرش

 فرمود:یکرد، و مبه آن سو گذر می صخوابانیدند، رسول اهللم بود، میگر

ح ا» ح   هد   ص  دْ نّدل م ْظا  ُُ  ْ    لس  گاه شحما جنحت   ای آل یاسر صبر کنید وعده» (3)«اْلو 

 «.است

شیخ االسالم امام ابن حجر نیز همین روایت را از ححاکم، احمحد و ابحن منحده،     

 .(4)نقل کرده است

)ب( عالمه ابن کثیر، روایت حضرت جابر را با ذکر سند از بیهقی نقحل کحرده   

يشد    دلالظنم » -روزی از کنار عمار و اهلش گذر فرمود  صت که رسول خدااس
 .(5)«  لد: اال حيام هد امل  ي لسح  إن مظا    الونل

شحدند، فرمحود محژده بحاد شحما را آل عمحار و       در حالی که آنها عذاب داده محی 

 همانا میعاد شما بهشت است.  شیاسر

 .(6)موضو  وجود دارد ای در بارة این)م( در طبقات روایات متعدده

                                           
 ، بحواله اسدالغابه.2، م 228مهاجرین، ص  -(1)

 .1، م 342ص  -(2)

 .3، م 58، ص البدایة والنهایةایضاً  -(3)

 ، ذکر یاسر.3اصابه، جلد:  -(4)

 .3، م 52، ص البدایة والنهایة-(5)

 .242طبقات، ص  -(6)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿49 مصائب صحابه

 :حضرت عمار  -3

 )الف( ابن سعد به سند خود روایت کرده است:

  ه الى  اله ي مح  مح صامحق الم ح ظن امل  ال   لسح الللنل م   لن  سظد ال »
 .(1)« لسهم    ظد:  ل نل   ظنا الحدا ً  يسامل ً  الى امل   مل  ن  الى إالحاش  

بر وی گذر  صسوزاندند، رسول خداسر را با آتش مشرکان عمار بن یا

گفت: ای آتش، تو بر وی خنک و مالید و میکرد و دست شفقت بر سرش میمی

 سالمتی و سرد باش چنان که بر ابراهیم علیه السالم سرد و سالمتی شده بودی.

کند که شخصی بر کمر حضرت عمار )ب( ابن سعد به سند خود روایت می

دی دید، به دنبال سؤال وی حضرت عمار گفت: های زیا)حبط کثیر( آثار زخم

خوابانیدند این نشان از آن سبب های آتشین مکه میقریش مرا بر روی ریگ

 .(2)است

داشتند، همانطور که های گوناگون بر مسلمانان روا می)م( مشرکان مکه ستم

 /دادند. عالمه ابن سعدرا در آتش سوزانده و در آب غوطه می سحضرت عمار

که وی  مالقات کرد، در حالی سبا حضرت عمار صکند که نبیمی روایت

هایش پاک ها را از چشمبا نهایت شفقت اشک صکرد، پیامبر اکرمگریه می

فرمود: که کفار ترا گرفته در آب غوطه دادند تو این کلمات را نمود و میمی

 «.تکرار کن هم باز همان کلمات را گفتی، و اگر آنها دوباره چنین عملی بکنند تو

 

 :لحضرت سمیه  -4

باکی و که از مسلمانان نخستین است، با چنان بی سحضرت سمیه مادر عمار

بهیمیت هد  جور و جفا قرار داده شد که در نتیجة آن، به درجة رفیع شهادت 

 نائل آمده و داخل بهشت گردید.

ل س  ل  لن  سلال »فرماید: تحریر می /)الف( شیخ االسالم )عالمه ابن حجر( 
 .(3)« ا ا سام الال ل لالظ ي ل يط ن ل  ا ق ل ل   لن  ليد ش      ا ا سام

                                           
 .3، م 242طبقات، ص  -(1)

 .3، م 248طبقات، ص  -(2)

 .بترجمه حضرت عمار بن یاسر 3، م 242طبقات، ص  -(3)
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داد، و در محل در میان مسلمانان هفتمین نفر بود، ابوجهل لعین او را عذاب می

شرمگاهش به وی نیزه زد که در اثر آن به شهادت رسید، و وی اولین شهید اسالم 

 بود.

 سد:نویمی /)ب( عالمه ابن سعد 

، از مسلمانان نخستین بحضرت سمیه بنت خباط، مادر حضرت عمار بن یاسر

 شدند.و از جمله اصحابی است که در راه خدا شکنجه داده می

  ا الححالل  ن ن ل  ظمل ي ل لالظ ال ل مح م ى يص حت تا ل  ل  د ن ل ا  ل حي »
    ح   اوظز  ي لن  ا سامم  ا ش    ليد يشا الم  مم ل  ملت م قل  ل
 .(1)«...ض  ال

تا از دین به سوی کفر برگردد، اما وی چنین کاری نکرد و صبر و استقامت 

ای بر شرمگاهش وارد نمود تا روزی ابوجهل از کنارش گذر نمود، با نیزه ضربه

ساخت که بر اثر آن به شهادت رسید و اولین شهید اسالم و پیرزنی کهنسال و 

 –نهایت ضعیف بود بی

به  ز غزوة بدر هنگامی که ابوجهل کشته شد، رسول اکرم سپس در رو

 حضرت عمار بن یاسر فرمود:

 .(2)«ق  ق ل ال قلتل لم »
 «.همانا خداوند قاتل مادرت را به قتل رساند»

کند که شامگاه روزی ابوجهل آمد و با )م( ابن سعد از مجاهد روایت می

رکیک و بسیار فاحشی به سب و شتم مواجه گردید و فحشهای  كحضرت سمیه

 به وی داد.

 .(3)«ا سام  ا اس     ش    ليد   ا    ل ل ط ن ل ث »
 سپس او را با نیزه زد و شهیدش کرد، پس وی اولین شهید اسالم است.

                                           
 .كذکر حضرت سمیه 321، ص 4اصابه، جلد  -(1)

 .كترجمة حضرت سمیه 3، م 224طبقات، ص  -(2)

 .سترجمة بالل 3، م 233طبقات، ص  -(3)
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)د( عالمه ابن کثیر روایت فوق مجاهد را از امام احمد بن حنبل رحمه اهلل نقل 

 الححالل ي ل لالظ ط ن ل» نین آمده است:جای کلمة فی قبلها چکند که در آن به می
 .(1)«قل  ل  ا

 -نیزه زد كابوجهل در قلب سمیه

زدن به قلبش را ذکر کرده است، ولی شیخ االسالم به )هح( امام ابن کثیر نیزه

 کند، و در آن مذکور است کهنقل می بروایت ابن عباس 

 .(2)« ملت  ق ل ل  ا سم ل ي ل لالظ  ن  »
 «.رمگاه حضرت سمیه نیزه زد که در اثر آن کشته شدلعین در شابوجهل »

کند سند خود روایت می ین امام ابن سعد از حضرت مجاهد با)و( عالوه از ا

 که:

ليد ش     اس      ا ا سام سم ه لم امل  لتلشل لالظ ي ل  ن ن ل الححالل  ا »
 .(3)«ق ل ل

ل نزد است، ابوجه سمادر حضرت عمار كاولین شهید اسالم حضرت سمیه

 ای در شرمگاهش زد.وی آمد و نیزه

فی »نیز امام ابن سعد و شیخ االسالم امام ابن حجر رحمهما اهلل هم به جای 

نوشته اند، و از خباثت نفس و شقاوت قلب ابوجهل نیز همین « فی قبلها« »قلبها

و  –شود شناعت و سفاهت متوقع است، لذا از همین تعبیر صحیح معلوم می

نجا به علت تشابه صورت آزدن در دل مذکور است،  در آنها نیزهروایاتی که 

 به جای قبلها، قلبها نوشته شده است واهلل اعلم.«( قبل»و « قلب»خطی )کلمه 

 

 :حضرت یاسر  -5

 سو مجاهد اسم گرامی حضرت یاسر بحضرت عبداهلل بن مسعود در روایت 

مظلومان و مستضعفان  وهگرمذکور نیست، ولی واقعیت این است که ایشان نیز سر

 هستند.

                                           

 .3، م 52، ص البدایة والنهایة-(1)

 ترجمة حضرت یاسر. 3، م 611ه، ص اصاب -(2)

 .لذکر سمیه  8، م 265طبقات، ص  -(3)
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 نویسد:)الف( عالمه شبلی نعمانی می

ها تحمل بود او هم از دست کفار اذیت سپدر حضرت عمار سحضرت یاسر

 .(1)نموده و شهید شد

را از تفسیر ابن الکلبی چنین نقل  ب)ب( شیخ االسالم، یک روایت ابن عباس

زیر شکنجه و عذاب جان  حضرت یاسر (2)«ال لاب  ا  لسح يملت»کرده است: 

 داد.

 

 :بحضرت عبداهلل بن یاسر -6

برادر حضرت عمار که حضرت عبداهلل بن »گوید که عالمه ابن سعد می

 .(3)«نام داشت نیز مسلمان شده بود شیاسر

ها و از روایت منقوله عالمه عسقالنی معلوم است که وی نیز تحت انوا  عذاب

 .(4)ها به شهادت رسیده استو شکنجه

 

 : سحضرت صهیب -7

که نسبت مشهور وی رومی است، اما در واقع  :نویسدعالمه شبلی نعمانی می

کرد، باری رومیان برآن رومی نیست، بلکه خانواده اش در موصل زندگی می

منطقه حمله کردند و در میان کسانی که به اسارت گرفته شدند و با خود بردند، 

ش یافت باالخره یک شخس عربی او را حضرت صهیب نیز بود وی در روم پرور

 .(5)خریده به مکه آورد

 )الف( ابن سعد به سند خود روایت کرده است:

                                           
 .1، م 232سیرت النبی، ص  -(1)

 ذکر یاسر. 611اصابه، ص  -(2)

 .3، م 246طبقات، ص  -(3)

 اصابه، ذکر حضرت یاسر. -(4)

 .1، م 232سیرت النبی، ص  -(5)
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 ل م ى   لب ص    ي لن   ظدم مل    م ل م ى   لب  لسح ال  امل   لن»
 .(1)«  ظد مل    م

شد که از فرط آن به حضرت عمار و حضرت صهیب چنان شکنجه داده می

 گویند.یدانستند چه منمی

 .شد یعنی از شدت تعذیب و عقوبت حواس آنان مختل می

نویسد که بغوی نقل کرده )ب( شیخ االسالم حافظ ابن حجر عسقالنی می

 است:

 .(2)«ال  ا   لب مم  الم    ا   م  ي لن»
از جمله صحابة ناتوان و مستضعفی بود که در راه رضای خدا  سصهیب

 مبتالی عذاب گردید.

و مجاهد اسمای گرامی حضرت بالل،  بحضرت عبداهلل بن مسعود در روایت

، در ردیف شحضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سمیه، حضرت صهیب

مستضعفان مظلومان مذکور هستند که آنان را پیش از همه به جرم اظهار اسالم 

کردند، قبالً نیز ذکر مظلومیت و مصیبت آنان و حضرت یاسر و شدیداً شکنجه می

بیان شده است، بعد از این بزرگواران در ردیف باکشان اسالم،  شبداهللحضرت ع

رسد، و در ردة می شنوبت به حضرت ابو فکیهه و حضرت عامر بن فهیره 

حضرات مظلومان اولین این دو بزرگوار نیز در تحمل انوا  ظلم و ستم کامالً 

 شریک و سهیم هستند.

حضرت ابو فکیهه و حضرت عامر  چنانکه در روایت گذشتة ابن سعد، نام نامی

بن فهیره نیز در ردیف حضرت عمار و حضرت صهیب و حضرت بالل مذکور 

 .»(3)است، 

رحمی مورد تعذیب و هد  اذیت و آزار قرار حاال بنگریم که آنان با چه بی

 داده شده اند.

 

                                           
 .248طبقات، ص  -(1)

 اصابه، ذکر صهیب. -(2)

 تذکره عمار. 3، م 248ص طبقات،  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿54 مصائب صحابه

 حضرت ابو فکیهه: -8

ی که وی غالم نویسد که او در مکه مسلمان شد، در حال)الف( ابن سعد می

دادند تا از دین اسالم برگردد، ولی قبیله عبدالدار بود، آنها وی را شکنجه می

 شد.استقامت ورزیده و تسلیم آنان نمی

  ا ي  ن  ث لالل ي ل س م    م  ق    ا ش    مح  ا الن ل  نصف  صحيظنه»
 شليح  ىم  لل   زد  ل     لم ل م ى ظ حه الى   ظض  الللصصح   ؤتى ث  الحم لء
 ال وح   ا م     صحج الح  ل ل ض إلى يسل م ال ه ال صلى الم  سظد لصحلب
 .(1)«الثلن ل

بردند و دست بند زده بر روی شکم او را در نیم روز در شدت گرما بیرون می

داری را آورده بر پشت خوابانیدند و سنگ وزنههای دا  میبر زمین بر روی ریگ

داد، این روش ادامه که حواس و هوشش را از دست میگذاشتند تا این وی می

به سوی کشور حبشه هجرت نمودند، آنگاه  صداشت تا این که یاران پیامبر اکرم

 او نیز در هجرت دوم با آنان هجرت کرد.

نویسد که وی غالم صفوان بن امیه و قدیم )ب( شیخ االسالم ابن حجر می

ف، پایهایش بست و کشان کشان وی را االسالم بود، چون مسلمان شد امیه بن خل

کردن وی، در همین اثناء برده و بر روی زمین گرم انداخت و شرو  کرد به خفه

برادر امیه، ابی بن خلف آمده و به وی تأکید کرد که بیشتر شدت و سختی نشان 

 .«ملت لنه ظ  م ى مل  الى  زد  ل »بده و عرصه را بر وی تنگ گیر، 
کردن و گرفتن گلویش( ادامه داد تا این که وال )خفهپس امیه به همین من

 گمان کرد مرده است.

برآنجا گذر کرد وی را خرید و آزادش  روزی حضرت ابوبکر صدیق 

 .(2)ساخت

 .(3)دار گذاشت که زبانش بیرون آمدیکبار بر سینه اش سنگی چنان وزنه

 

                                           
 .4، م 23طبقات، ص  -(1)

 اصابه ترجمه حضرت ابو فکیهه. -(2)

 .1، م 231سیرت النبی، ص  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿55 مصائب صحابه

 حضرت عامر بن فهیره: -9

السالم است، از حضرت عروه بن خیلی قدیم ا حضرت عامر بن فهیره 

مروی است که عامر بن فهیره از مؤمنان ضعیف و ناتوان بود )یعنی از  بزبیر

 مترجم(. –مستضعفین بود 

 .(1)«د نه ا  ل حي  الم ل   لب مم    لن»
گرفتند تا از از جمله کسانی بود که در مکه هد  تعذیب و عقوبت قرار می

 شان مرتد شوند.دین

،  سروایت شده است که حضرت عامر بن فهیره لشه صدیقه از حضرت عای

وی را خرید و  سغالم طفیل بن حارث بود، چون مسلمان شد حضرت ابوبکر

 .(2)چرانیدآزاد ساخت و او گوسفندان وی را می

در بعضی روایات ابن سعد آمده است که در سال چهارم هجرت در غزوة بئر 

جسدش را نیافتند، فرشتگان به  ش، صحابهمعونه به شهادت رسید و در هنگام دفن

این بود که جسدش را فرشتگان دفن کرده  شآسمان بردند، رای صحابة کرام

 . واهلل اعلم.(3)اند

عالمه ابن عبدالبر و امام ابن جوزی رحمهما اهلل نیز روایات متعددی در همین 

 .(4)مورد نقل کرده اند

 گوید:عامر بن طفیل می

ن هُ  ال َّم لء   إ ل ى م ْنعُحُ  إ نِّى م  َّى ال َّم لء   إ ل ى  ُ      قُ  ل   م ل الد ْ       ل  ْدُ هُ  ل    ْ »  ي الد ْ     الد  دْ
م  .(5)«ُيض     ثُ َّ  ام ْ ض 

را بعد از شهادت دیدم که به سوی آسمان  سبه تحقیق من عامر بن فهیره

شد، سپس بر  برداشته شد، تا این که من آسمان را دیدم که بین او بین زمین حائل

 زمین نهاده شد.

                                           
 .3، م 232طبقات ابن سعد، ص  -(1)

 .3، م 222طبقات، ص  -(2)

 .3، م 232مصدر سابق، ص  -(3)

 .1، م 111تا  112ص  ةالصفو ةصفو –استیعاب ترجمة عامر  -(4)

 الرجیع. ةیح بخاری کتاب المغازی باب غزوصح -(5)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿56 مصائب صحابه

توضیح: )یعنی از زمین به سوی آسمان برداشته شد تا این که گوئی به نظرم 

 –داخل آسمان برده شد و سپس دوباره به طر  زمین برگردانده شد واهلل اعلم 

 مترجم(.

رت عامر کند که چون نیزة جبار سلمی از جگر حضامام ابن سعد روایت می

 –به خدا سوگند من کامیاب شدم  «يال  زت»گفت: بن فهیره گذشت، وی 

ها پنهان گردید، رسول جنازه اش به سوی آسمان بلند شد تا آن که از چشم

فرمود: فرشتگان جسدش را دفن کردند و روحش به )اعلی( علیین  صاکرم

 رسید.

و جبار بن سملی این وضع حضرت عامر بن فهیره را دید متأثر گردید و 

 .(1)م شده از مسلمانان صادق شدمشر  به اسال

 

 رواداشتن جور و ستم بر زنان

هحا اسحت و   اگرچه احترام نسحبت بحه زنحان از مقتضحیات اخالقحی عمحوم انسحان       

دنائت محسوب  نهایت خست و خباثت ودرازکردن دست تعدی به سوی آنان بی

 گردد، اما کفار قریش در مخالفت اسالم و عداوت مسلمانان بحه جحائی رسحیده   می

کردند، و جور و جفا مشرکان مکه بود که از آزار و اذیت زنان نیز صر  نظر نمی

کس و بانوان مستضعف نیز شکار دسحت  تنها بر مردان محدود نماند، بلکه زنان بی

 ظلم و تشدد آن جفاکاران گردیدند.

 

 :كحضرت زنیره -11

ن شحد از مسحلمان پحیش  نویسحد کحه وی   )الف( حضرت عالمه شبلی نعمانی می

ابوجهححل وی را بقححدری زد کححه  بعححد از آن ،بححود سکنیححز خححانوادة حضححرت عمححر

 .(2)چشمهایش کور شد

                                           
 .3، م 231طبقات، ص  -(1)

 .1، م 232 – 231سیرت النبی، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿57 مصائب صحابه

وی را خریحد و   س)ب( ولی ابن هشام نوشته است زمانی کحه حضحرت ابحوبکر   

 آزاد ساخت )بینائی اش( رفت، آنگاه کافران قریش گفتند که:

 ىيال ز  الات ت ح مل ال يال    لالظا:   لل  ىيال ز  الات إل الصحشل لمش  مل»
احدی جز الت و عزی، بینایی او را سلب نکرده  .(1)«الصحشل إل  ل ال  حد  نا لن يل

توانند گویند، الت و عزی نمیگفت: سوگند به خدا آنها درو  می زنیره است،

شنی چشمهایش را به وی وضرر و فایده ای به کسی برسانند، بعداً خداوند ر

 برگرداند.

نیز همین کلمات را به روایت حضرت ام هانی  /سالم ابن حجر )م( شیخ اال

 .(2)بنت ابی طالب از تاریخ عثمان ابن ابی شیبه نقل کرده است

 لن م  ال لال لت إلى »فرماید: تحریر می /)د( شیخ االسالم امام ابن حجر 
  ا سامم يمم    لب  ا الم ي لن لالظ ي ل   لال ل يشا مل ظ    ا ال   ل الل 

 .«اش حاش  لالظ ال حم يلن لش  م  ال  ل  
از سابقین اسالم و از جمله کسانی بود که در راه خدا مبتالی عذاب و شکنجه 

رساند ایشان از جمله گروه هفت شدند ابوجهل لعین وی را اذیت و شکنجه می

آنها را خریده از زیر شکنجه آزاد  سنفری است که حضرت ابوبکر صدیق

 ساخت.

رومی  كن منده در آثار خود روایت کرده اند که حضرت زنیرهفاکهی و اب

بود، چون مسلمان شد بینائی خویش را از دست داد، آنگه مشرکان گفتند:  لاالص

 او در جواب گفت: –الت و عزی او را نابینا کرده اند 

 .«الصحشل إل  ل ال  حد يال زى الللات  احت إنا»
مترجم( آنگاه خداوند  –چ قبول ندارم من منکرم الت و عزی را، )آنها را هی

 .(3)بینائی اش را به وی برگرداند

 

 : كحضرت لبینه -11

                                           
 .1، م 341سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 اصابه، ترجمه حضرت زنیره. -(2)

 حواله فوق. -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿58 مصائب صحابه

نویسد: در اغلب روایات نامش ذکر نشده است، )الف( شیخ االسالم می

کس و ضعیف و بالذری نامش را ذکر کرده است، وی کنیز بنی مؤمل بود و بی

خریده و آزاد  او را سبکراز جفاکشان و ستمدیدگان اسالم بود حضرت ابو

 .(1)ساخت

کنیز بنی مؤمل بود و مسلمان شد، حضرت عمر بن »نویسد: )ب( ابن هشام می

رساند تا از ها میکه تا آن موقع مسلمان نشده بود او را شدیداً اذیت سالخطاب

گفت: من ترا شد و میزد که خودش خسته میاسالم برگردد، او را به قدری می

 خودم رها کردم نه به علت شفقت و ترحم، حضرت ابوبکر  به علت خستگی

 .(2)وی را خرید و آزادش کرد

 .واهلل اعلم مه شبلی نعمانی لبینه نوشته اند،شیخ االسالم نام وی را لبیبه و عال

 

 :بحضرت نهدیه و دخترش -13و  12

 کنند کهامام ابن هشام و امام ابن کثیر رحمهما اهلل از ابن اسحاق نقل می

حضرت ابوبکر، نهدیه و دخترش را آزاد کرد، اینان هردو کنیز یک زنی از قبیله 

روزی حضرت ابوبکر نزدیک آنان گذر کرد در حالی که  –بنو عبدالدار بودند 

یعنی قسم به خدا من هرگز شما را  «يل ل لا   مل لال ا  »گفت: آن زن به آنها می

ا شنیده گفت: تو آنها را از بردگی آزاد نخواهم کرد، حضرت ابوبکر این حر  ر

لم ل   »خود نجات بده، وی گفت:  توانند آزاد شوند. ولی می «ت مل  لا   ملم 

ای، لذا باید آزادشان کنی، حضرت چون تو آنها را فاسد )مسلمان( کرده

پرسید: قیمت آنها چند است؟ آن زن قیمتی تعیین کرد، حضرت  سابوبکر

دو را خریداری نموده  وی به او پرداخت، و آن هرقیمت حسب دلخواه  سابوبکر

 .(3)فرمود: آنها آزاد هستند

                                           
 ، ذکر لبینه.4، م 286اصابه، ص  -(1)

 .1، م 341سیره ابن هشام، ص  -(2)

 .3، م 58، ص البدایة والنهایة. 2، م 341هشام، ص  سیرت ابن -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿59 مصائب صحابه

آید که این هردو بانو به سبب تبلیغ از این روایت این واقعیت نیز به دست می

 حضرت ابوبکر مسلمان شده بودند.

 

 : ك حضرت ام عبیس -14

 كسنویسد که حضرت نهدیه و حضرت ام عبی)الف( عالمه شبلی نعمانی می

ها را تحمل ترین مصیبتبودن سختاین هردو کنیز بودند و به جرم مسلمان

 .(1)نمودندمی

از آن مسلمانان  كفرماید که حضرت ام عبیس)ب( شیخ االسالم تحریر می

سابق است که مشرکان آنان را مبتالی عذاب کرده بودند، یونس بن بکیر در 

ورده است که حضرت ابوبکر آ سزیادات المغازی ابن اسحاق به روایت عروه

هفت نفر را که در راه خدا هد  عذاب و اذیت مشرکان قرار گرفته  صدیق 

 بودند آزاد کرد.

يش  الاد يالمح ال     حه يزن حه ييل  ل االنل المؤمل يالن   ل ياالن  ل يلم »
 .«ا  س

 آنها عبارتند از: بالل و عامر بن فهیره و زنیره و کنیز بنو مؤمل نهدیه، و

 .رضی اهلل عنهندخترش ام عبیس 

و محمد بن عثمان بن ابی شیبه در تاریخ خود روایت کرده است که حضرت 

 ام هانی بنت ابی طالب فرمود:

 .«ا  س لم  من   س ل م ه يلا   مالال   ال ح لالظ لا  »
حضرت ابوبکر بالل را به همراه شش نفر که از آن جمله ام عبیس هم بود آزد 

 .ش کرد

گوید: روایت را ابونعیم و ابوموسی روایت کرده اند، و زبیر بن بکار میو این 

 ام عبیس کنیز بنی تیم بود که در آغاز اسالم مسلمان شد.

 .« لش حاشل لالظ ال ح  لا   ل   لالظن لي لن  مم  اس   اه الم ح ظن »

                                           
 .1، م 232سیرت النبی، ص  -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿61 مصائب صحابه

کردند، و آنها را به وی از جمله کسانی بود که مشرکان آنان را اذیت می

 ا  کشیده بودند، حضرت ابوبکر وی را خرید و آزادش کرد.استضع

ي لن امسظد ال  ا     ظث »گوید که وی کنیز بنی زهره بود و بالذری می
 داد.و اسود بن عبد یغوث او را شکنجه می (1)«  لال ل

 

 :ك حضرت ام عبداهلل -15

مظالم  ساز دست حضرت عمر  كحضرت ام عبداهلل بنت ابی حشمه

  گفت:هللکند که ام عبداا تحمل نمود، ابن اسحاق روایت میجگرگدازی ر

 .«ال نل ال    ي ال اء منه نل ى  نل»
 چشیدیم.ها را میما از دست عمر بن خطاب نهایتاً شدیدترین اذیت

 گفت: سهنگام هجرت به سوی حبشه، وی به حضرت عمر

 .(2)«مصحيل للن ال  و ل م ى يق حتمظنل هم  مظنل إم ال ل ض  ا لنصحي »
نشینیم و چون شما ما را اذیت کرده و مقهور ساختید، دیگر در این جا نمی»

د راه نجاتی فرا روی ما قرار حتماً در زمین خدا بیرون خواهیم رفت تا خداون

 «.دهد

گوید: وی قدیم االسالم است فرماید: امام ابن سعد میشیخ االسالم تحریر می

کرده است و سپس به مدینه هجرت کرد. ابن و در هر نوبت به حبشه هجرت 

 کند که:اسحاق از وی روایت می

ن ل النَّلس   ل ش  ِّ  م  ْ  اْلص نَّلب   ال  ُام حُ    لن  »  .«إ ْسام ن ل   ا ا ل  دْ
 تر بود.شدن ما از همه بر ما سختدر مورد مسلمان سحضرت عمر

ش من زمانی پی سشه کردیم، حضرت عمرچون ما قصد هجرت به سوی حب

آمد که من بر پشت شتر سوار بودم از من پرسید: ام عبداهلل قصد کجا را دارید؟ 

 من پاسخ دادم:

 .(1)«اللَّه   ل ْ ض     ا  د ن ْلش  ُ  د  ن ن لم   ا هم  ْدُ ُمظن ل»

                                           
 .4، م 454اصابه، ص  -(1)

 .1، م 361. سیرت ابن هشام، ص 3، م 112، ص البدایة والنهایة-(2)
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شما به خاطر دین ما، ما را اذیت کردید، لذا به سوی سرزمین خدا خواهیم 

 رفت.

 

 :ب حضرت فاطمه بنت خطاب -16

نیز هد  جور و ستمش قرار  شفاطمه بنت خطاب خواهر خود حضرت عمر

 گرفت.

 

 شودومیت خواهر سبب هدایت برادر ميمظل

کند که حضرت فاطمحه بنحت   ابن اسحاق در ضمن حکایت اسالم عمر بیان می

خطاب و شوهرش حضرت سعید بن زید و شخس دیگری از بنوعدی به نام نعحیم  

ی حضرت فاطمه و حضرت سعید از حضرت عمحر، و  بن عبداهلل مسلمان شدند، ول

 بودن خود را پنهان داشته بودند.از قدم خود جریان مسلمان شحضرت نعیم

آمحد و او را قحرآن   می ك، روزانه در خانة حضرت فاطمهسحضرت خباب بن 

 صشمشیر برداشته به اراده قتل رسول خحدا   سداد، روزی حضرت عمردرس می

رفت، در بین راه بحا حضحرت نعحیم بحن عبحداهلل مالقحات        و اصحابش از خانه بیرون

خواهم به می گفت: «ً  محم ا ل    قلد» «؟امح  ل تح   ل  »کرد، او از وی پرسید: 

نزد محمد بروم که وحدت و یکچارچگی قریش را از بین برده است و دیحن آنهحا   

قتل برسحانم.   خواهم او را بهدهد، میشان را دشنام میداند و معبودانرا معیوب می

حضرت نعیم به وی گفت: ای عمر به خدا سوگند تو در فریب نفس مبتال هسحتی،  

ا  ترا زنحده خواهنحد گذاشحت؟ تحو اهحل بیحت       ناگر محمد را بکشی آیا بنو عبد م

 پرسید: کدام اهل بیت من؟ سبینی؟ حضرت عمرخود را نمی

بحه   گفت: پسر عمو و دامادت، سعید بحن زیحد و خحواهرت فاطمحه،     سحضرت

باشحند اول بحه سحرا     می خدا قسم آن هردو مسلمان شده اند و از پیروان محمد 

آنها برو، حضرت عمر به سوی خانه خواهر و داماد رفت و در آن هنگام حضحرت  

ای بود که در آن سورة طه نوشته شده بحود،  نزد آنها بود، و نزد وی صحیفه بخبا

                                                                                                
 ، ترجمه حضرت لیلی.4، م 381اصابه، ص  -(1)
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را شنیدند حضرت خبحاب   سعمر داد، چون صدایو آنها را از روی آن درس می

 سدر اطاق داخلی منزل یا در گوشة دیگری از منزل متواری شحد، حضحرت عمحر   

چون بر در خانه رسید آواز قرائت قرآن را شنید، داخل منزل شده پرسید: این چحه  

صدائی بود که من شنیدم، به من اطال  داده شده است که شما دین محمد )صحلی  

را بحا نهایحت شحدت     سکرده اید، و سپس حضحرت سحعید   اهلل علیه وسلم( را قبول

از جحای برخاسحت تحا شحوهرش را از پنجحة وی       كگرفت، آنگاه خحواهش فاطمحه  

 نجات دهد.

منل اللل له لل ه يل نه ن  م ق  لسلمنل يه   حال ل   و ل  لمل   ل مل  قلل »
 .(1)«...امح مل الأل ه م  ال م ن م الى مل صن  ل   لمل  لى ي سظله  لصن  مل ال ا
وی را زد و سرش را شکست، هنگامی که وی چنین رفتار  سحضرت عمر

کرد داماد و خواهش گفتند: آری، ما مسلمان شده ایم و به خدا و رسول وی 

خون  سایمان آورده ایم، تو هرچه دوست داری با ما رفتار کن، چون عمر

 خواهرش را دید پشیمان شد و از ظلم دست برداشت.

 

 :زریني از فضائل صدیق اکبر  نمونة بارز و

توفیق داده بود که  سهمانطور که خداوند متعال به حضرت ابوبکر صدیق

مؤمنان اولین و مستضعفان را حلقه به گوش اسالم گرداند، همچنان به وی این 

توفیق را مرحمت فرموده بود که آن بندگان خاص خدا را که در پنجة ظلم و 

بدهد، لذا آنان را  ده بودند از چنگال آنان نجاتستم ستمکاران مقهور و اسیر ش

 خریده آزاد ساخت.

نویسد: این سرلوحة باب فضائل حضرت ابوبکر )الف( عالمه شبلی نعمانی می

که از میان این مظلومان جان تعداد زیادی را نجات داد، حضرت  است سصدیق

های گرانی ا قیمتهمه را ب بالل، عامر بن فهیره، لبینه، زنیره، نهدیه ام عبیس 

 .(2)خریده آزادشان کرد

                                           

، طبقات ابن 3، م 82، ص ةالبدایة والنهای، 1، م 362 – 361سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 .ساسالم عمر 268 – 261سعد، ص 

 .1، م 232سیرت النبی، ص  -(2)
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حضرت ابوبکر پیش از »)ب( امام ابن هشام و امام ابن کثیر نقل کرده اند که 

هجرت به مدینه هفت نفر را خرید و آزاد ساخت، حضرت بالل، عامر بن فهیره، 

 .(1)ام عبیس، زنیره، نهدیه، بنت نهدیه، جاریه، بنی مؤمل

هفت  تعداد اصحاب آزادکردة حضرت ابوبکر  در روایت ابن هشام و غیره

نفر ذکر شده است، اما در حقیقت تعداد واقعی از هفت نفر بیشتر است، در چند 

صفحات جلوتر شما تحریر شیخ االسالم امام ابن حجر عسقالنی را مالحظه 

فرمودید که نوشته بود که حضرت ابوبکر حضرت ابوفکیهه را خرید کرده و آزاد 

 .(2)ساخت

 

 و آزادیش: سمظلومیت حضرت بالل

دو در  هر ساز میان این همه مظلومان و مستضعفان مظلومیت و آزادی بالل

کند که حضرت نظیر است، اما ابن هشام از امام ابن اسحاق نقل مینو  خود بی

صادق االسالم و طاهر القلب بود، در موقع نیمروز هنگامی که گرمی به  سبالل

امیه بن خلف بر زمین ریگستانی مکه او را به پشت رسید اوم شدت خود می

( بر باالی سینه اش لعظیمةا ةداد تا سنگی بزرگ )الصخرانداخت و دستور میمی

گفت: قسم به خدا! این روش می سشد، سپس امیه به حضرت باللقرار داده می

 در باره تو ادامه خواهد داشت تا این که بمیری یا )نسبت به دین و دعوت حق(

ین حال ( کافر شوی، و الت و عزی را پرستش کنی، در همصمحمد )مصطفی 

 «.احد، احد»گفت: و مصیبت حضرت بالل می ابتأل

آن جا گذر  سگوید که روزی حضرت ابوبکر صدیقمی /امام ابن اسحاق 

 سداد، حضرت صدیق اکبرکرد و آن ملعون )امیه( به همان نحو او را شکنجه می

 لف گفت:خطاب به امیه بن خ

ترسی؟ این آیا در بارة این مسکین از خدا نمی «اْلم ْ        ش ل ا   ا الّله   تد ّ   ا ل ل  »

 روش تا کی ادامه خواهد داشت؟ امیه در جواب گفت:

                                           
 .3، م 58. البدایه، ص 1، م 342سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 .ساصابه، ترجمه حضرت ابو فکیهه -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿64 مصائب صحابه

 .«تد ح ى م ّمل   أ ْن  ْلهُ  ل ْ   ْ ته اّلل م ل ْن »
این عذاب کسی که او را فاسد کرده است خود تو هستی، لذا او را تو باید از 

 رها کنی.

دارم که از بالل  غالمگفت: بله این کار را خواهم کرد، من سحضرت ابوبکر 

به تو بدهم،  قویتر و تواناتر و بر دین تو است، من حاضرم او را به عوض بالل 

فرمود: او مال تو است، و سپس  سامیه گفت: من قبول دارم، حضرت ابوبکر

را  سرا به امیه داده و حضرت باللآن غالم خود  حضرت ابوبکر صدیق 

 .(1)تحویل گرفته و آزاد کرد

شود که حضرت معلوم می« تد ح ى م ّمل   أ ْن  ْلهُ  ل ْ   ْ ته اّلل م ل ْن  :از کلمات»

 مسلمان شده بود، سپس سنیز بر اثر تبلیغ و تحریک حضرت صدیق اکبر سبالل

ر شده است: حضرت کند که در تفسیر بغوی چنین ذکعالمه حلبی اضافه می

گوید: این خبر به من رسیده است که چون حضرت می سسعید بن المسیب

را به من بفروش، وی گفت: بله در عوض  سبه امیه گفت که بالل سابوبکر

شد، بود و مشرک بود مسلمان نمی سفروشم که غالم حضرت ابوبکرقسطاس می

 ن کالم از بغوی است(.را به وی معاوضه کرد و خرید )ای سآنگاه ابوبکر بالل

از امیه بن خلف در  ساست که چون حضرت ابوبکر آمدهامتا  کتاب در و 

نشینان خود گفت: گفتگو کرد، امیه به حاشیه سمورد خریداری حضرت بالل

ای بازی خواهم کرد که هیچ احدی با کسی بازی چنان صحنه سامروز با ابوبکر

گفت: غالمت  سبه حضرت ابوبکرزدن، سپس نکرده است و شرو  کرد به خنده

گفت: بگیر، امیه گفت: من گرفتم، باز  سقسطاس را به من بده، حضرت ابوبکر

، (2)کنمخندید و گفت: قسم به خدا تا زنش را هم به من ندهی من معامله نمی

فرمود: آن را هم بگیر، امیه گفت: او را هم گرفتم و سپس  سحضرت ابوبکر

کنم، حضرت ترش را هم به من ندهی معامله نمیخندید و گفت: به خدا تا دخ

این پیشنهاد را هم قبول کرد، باز امیه خندید و گفت: قسم به خدا تا  سابوبکر

                                           
 .1، م 334، سیرت الحلبیه، ص 1، م 342سیرت ابن هشام، ص  -(1)

 .1، م 334، سیرت الحلبیه، ص 1، م 342سیرت ابن هشام، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿65 مصائب صحابه

دویست دینار هم اضافه نکنی این معامله انجام نخواهد شد، آنگاه حضرت ابوبکر 

گفتن شرم و حیا نداری؟ گفت: قسم به الت و عزی اگر تو گفت: از درو س

 کنم.دینا را اضافه کنی من معامله می دویست

چنانچه وی همه این اشیا را از  –گفت: این را هم بگیر  سحضرت ابوبکر

را به وی تحویل داد، )این کالم صاحب امتا   سابوبکر تحویل گرفت و بالل

را به  س، حضرت باللساست(، و یک روایت حاکی است که حضرت ابوبکر

ود، در یک روایت آمده است که به قیمت پنج قیمت نه اوقیه طال خریداری نم

 اوقیه طال و در روایتی یک رطل طال ذکر شده است.

)یعنی همسر امیه( به  سو نیز روایت شده است که مالکة حضرت بالل

گفتی که من به بهای بیش از یک اوقیه او را گفت: اگر تو می سحضرت ابوبکر

 سمترجم( به همان یک اوقیه نیز بالل –خرم ما )از بس که از وی بیزار بودیم نمی

 فروختیم.را می

کردید فرمود که اگر شما از من صد اوقیه مطالبه می سآنگاه حضرت ابوبکر

مترجم( او را به یکصد اوقیه خرید  –من )از بس که بالل به نزد من ارزش داشت 

 .(1)کردممی

 

 :بحضرت ام سلمه -17

دن من، مصائبی که به خانوادة شگفت بعد از مسلمانمی بحضرت ام سلمه

 وارد شده است من در باره هیچ خانوادة دیگری سرا  ندارم. شابو سلمه

تصمیم گرفت تا به مدینه هجرت کند، مرا بر  بفرماید که چون ابوسلمهمی

را در آغوشم قرار داد و خودش در حالی که  سشتری سوار کرد و پسرم سلمه

داد به راه افتادیم، چون )مردم قبیلة من( سوق میپیاده بود و شتر را به سوی مدینه 

بنی مغیره متوجه شدند آمدند و مهار شتر را گرفتند، و مرا از دست وی باز پس 

بنی عبد اسد مردم قبیلة ابوسلمه جریان را از این قرار دیده آمدند و  –گرفتند 

( گرفته سلمهاز هم فامیل ما )ابوس را كگفتند: چون شما بانوی قبیلة خود ام سلمه

                                           
 .2، م 335سیرت حلبیه، ص  -(1)
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دهیم، و هریکی از افراد هردو نمی را به وی ساید، ما هم فرزند خود یعنی سلمه

کشید تا این که دست پسرم در رفت و افراد قبیلة قبیله فرزند مرا به سوی خود می

خود نگهداشتند و شوهرم ابو  بنی عبد اسد او را بردند، و مرا مردم بنی مغیره نزد

بدین نحو بین من و پسرم و شوهرم جدائی و دوری واقع به مدینه رفت،  سسلمه

 شد.

رفتم و در یک میدان ریگستانی نشسته تا من هر روز صبح از خانه بیرون می

کردم و این رویه تا یک سال یا تا حدود آن ادامه یافت، بعد از آن شام گریه می

خبر باطال  بنی آنها به من گفتند: اگر میل داری به نزد شوهر خود برو، وقتی این 

 سعبد اسد رسید آنگاه فرزند مرا به من پس دادند )ومن در مدینه به ابوسلمه

 .(1)ملحق شدم(

                                           

 .3، م 162، ص البدایة والنهایة، ملخصا بحواله 2، م 31 – 311حیات الصحابه، ص  -(1)
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مندان فرسای احرار و عزترویداد اذیت و آزار جانگداز و روح

 سابقین اولین

سابقین اولینی که دارای عحزت و وجاهحت قحومی بودنحد، نیحز هحد  مظحالم و        

گحان( و  ان مظلومیت مؤمنان مستضحعفان و غالمحان )بحرده   شدائد قرار گرفتند، داست

مطالعحه کردیحد،   رضی اهلل عحنهن  و صحابیات  شبیچارگان را از میان صحابه کرام

ایشان همان پروانگان مظلوم شمع رسالت و سرمستان سیراب شحده از بحادة توحیحد    

 بودند که هیچ احدی پرسان ححال و ناصحر و مححافظ آنحان نبحود، امحا جفاکحاری و       

آشام فقط بر آنها مححدود نمانحد، بلکحه    ستمگری کفار و مشرکان جفاپیشه و خون

هد  تیر بیداد آنان قرار گرفتند و آن ستمکاران آزادگان و ثروتمندان باعزت نیز 

و ظالمان هیچکسی را نبخشیدند، البته بحه نسحبت مستضحعفان صححابه ایشحان کمتحر       

 مورد اذیت و آزار قرار گرفتند.

نویسد: ایشان کسانی بودنحد کحه قحریش آنحان را تححت      نعمانی میعالمه شبلی 

دادند و کسانی که از لححاظ حکومحت و   های جسمانی قرار میشدیدترین شکنجه

هحا کحه تصحور    تحری بودنحد، تححت انحوا  آزار و شحکنجه     ای در ردیف پایینطایفه

 رفت قرار گرفتند.نمی

زلحت بحود چحون    بیحر السحن و صحاحب جحاه و من    که مردی ک سحضرت عثمان

 .(1)مسلمان شد نه بیگانان بلکه عمویش او را با ریسمان بسته کتک زد

هفتمین نفر بود که اسالم آورد، وقتی کحه مسحلمان شحد و در     سحضرت ابوذر

مسجد الحرام رفته مسلمانی خود را آشکار نمود، مردم قریش او را کتحک زده بحه   

 .(2)زمین انداختند

بود، چون مسلمان شحد   بحضرت زبیر بن العوامپنجمین نفری که اسالم آورد 

رسانید تا خفه شحود یحا   عمویش او را در الی حصیری پیچیده دود در بینی اش می

 .(3)از اسالم برگردد

                                           
 .طبقات، ترجمه عثمان بن عفان  -(1)

 صحیح بخاری، باب اسالم ابی ذر. -(2)

 ، لمحب طبری.ةالریاض النضر -(3)
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وقتحی کحه مسحلمان شحد      سپسر عموی حضرت عمحر  بحضرت سعید بن زید

 .(1)حضرت عمر او را با طناب بست

انگیحز  هحای عبحرت  و سحفاکی  هحای جالدانحه  رحمحی ولی این همحه مظحالم و بحی   

نتوانستند حتی یک نفر مسلمان را هم از راه حق متزلحزل سحازند و بحه سحوی خحود      

 .(2)بکشانند

 در زیر تفصیل کوتاهی از این اجمال را مالحظه خواهید فرمود:

 

 :حضرت ابوبکر صدیق  -18

شخصححیتی کححه چنححدین نفححر از مستضححعفان  حضححرت ابححوبکر صححدیق اکبححر 

مظحالم جگرگحداز و شحدائد دلخحراش مشحرکان مکحه نجحات داد،         را از شصحابه

خودش نیز از جور و جفا و ظلم و سحتم ایحن جفاپیشحگان در امحان نمانحد، بحا همحه        

عظمت و وجاهت و شخصیتی که در میان مردم مکه داشت هحد  ظلحم و تعحدی    

 آشان قرار گرفت.آن ستمکاران خون

کحه چحون حضحرت ابحوبکر و     کنحد  )الف( عالمه ابحن کثیحر از بیهقحی نقحل محی     

 مسلمان شدند. بحضرت طلحه 

 م ل  ا    شمل قح ش لس    اى ي لن ال  ي ل ال  لظ ل  ال  نظ ل لللشمل»
 .(3)«يام 

نامیدند، آنان را گرفته هردو را در یک نوفل بن خویلد که او را شیر قریش می

 نشتافت.هم به یاری ایشان  سریسمان بست، و حتی بنی تیم قبیله حضرت ابوبکر

کند که )ب( ابن اسحاق از حضرت قاسم بن محمد رحمهما اهلل روایت می

از حمایت و پشتیبانی ابن دغنه بیرون آمد روزی به  سچون حضرت ابوبکر صدیق

 حثی الی  اسه »رفت که یکی از اوباشان مکه با او مالقات شد سوی کعبه می
لید بن مغیره یا عاص بن وائل و بر سر مبارک او خاک پاشید، در آن موقع و« تحاالل

                                           
 صحیح البخاری. -(1)

 .1، م 232سیرت النبی، ص  -(2)

. و طبقات ابن سعد، ص 1، م 313. و سیرت حلبیه، ص 3، م 22، ص البدایة والنهایة-(3)

 .3، م 215
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به وی گفت: آیا آنچه این جاهل  کرد، حضرت ابوبکر از آن جا گذر می

نسبت به من کرد تو ندیدی؟ او در جواب گفت: این عمل را خود تو برای خود 

. منظورش این بود که اگر از حمایت ابن دغنه خود را بیرون (1)روا داشتی

 کرد.ن جرأت نمیکردی هیچ شریر و خبیثی چنینمی

گوید: چون حضرت نویسد: محمد بن اسحاق می)م( امام ابن کثیر می

سلسله تبلیغ و  مسلمان شد و اسالم خود را آشکار ساخت بالفاصله سابوبکر

دوستدار قوم خود و نسبت به آنها  سدعوت الی اهلل را آغاز نمود، حضرت ابوبکر

ند، از میان تمام مردان قبیلة قریش نسب مهربان بود، تمام افراد قوم بر وی متفق بود

نهایت تر بود، همچنین شخصی بیقریش را دانا و به خیر و شر قریش از همه عالم

مردم قریش به خاطر اغراض و اخالق و تاجری معرو  و مشهور بود، خوش

 آمدند.کردند و به دورش گرد میضروریات خود به نزد وی مراجعه می

ام م  يث  اله م  قظمه مم     له ي ولس إل ه  لسل  الى  و ل   اظا إلى ا س»
ال  ا    ال يس   ال  لالا    ه   مل الل نا الزال ح ال  ال ظام ياثملن ال  االن يطلحه 

 .«ا   الحمم  ال  اظف  ضا ال ان  يقلص ي 
نشستند و بر آنها از میان کسانی که نزد وی رفت و آمد داشتند و بر گِرد او می

خواند، پس طبق اطالعی که به من شت، آنها را به سوی اسالم فرا میاعتمادی دا

 های برجستة زیر به وسیلة او ایمان آوردند:رسیده است شخصیت

سعد بن ابی  -4طلحه بن عبیداهلل.  -3عثمان بن عفان.  -2زبیر بن العوام.  -1

 .عبدالرحمن بن عو   -5وقاص. 

به  سوی است که حضرت ابوبکرمر لاز ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه 

 از خانه بیرون رفت. منظور مالقات با حضرت رسول اکرم 

و قبل از دوره اسالم دوست صمیمی آن حضرت  «ي لن ص   ل  ا الولشل ل»

  مالقات کرد و آن حضرت به وی گفت: صبود، آنگاه با رسول اکرم 

 ال  سظد انه  لننل  ال ح الظل سل ل  امه  حغ  لمل ال إلى لداظع ال  سظد إنا»
 .« ال ح لالا الإسام منه سحي ا ل ثح لم  الل     ال   يمل سل  ي ال ه ال صلى

                                           
 .3، م 52، ص البدایة و النهایة -(1)
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کنم، چون آن حضرت سخن من پیامبر خدایم و ترا به سوی خدا دعوت می

مسلمان شد، پس آن حضرت از آنجا تشریف برد در  سخود را تمام کرد ابوبکر

از پیامبر  سشدن ابوبکرنبود که به مسلمانحالی که میان دو کوه مکه کسی 

 تر باشد.گرامی خوشحالص

رفت و با کمال خوشحالی حضرت عثمان و حضرت طلحه  سحضرت ابوبکر

را به سوی اسالم دعوت کرد و  شو حضرت زبیر و حضرت سعد بن ابی وقاص

آنها نیز مسلمان شدند، سپس در روز بعد حضرت عثمان بن مظعون و حضرت 

بن الجراح و حضرت عبدالرحمن بن عو  و حضرت ابوسلمه بن  ابوعبیده

فاسلموا  –را به اسالم دعوت کرد  شعبداالسد و حضرت ارقم بن ابی االرقم

رضی اهلل عنهم، پس همة آنها ندای این سروش را قبول کرده و اسالم آوردند، 

 خدا از آنها راضی شود.

مانند پروانگان دور نفر صحابی ه 38فرماید که چون می لحضرت عایشه 

 شدند آنگاه شمع رسالت حضرت نبی اکرم 

 إنل ال ح لالل  ل: "  لد الع ظ   ا يسل  ال ه ال صلى ال  سظد الى ال ح لالظ لل »
 .« يسل  ال ه ال صلى ال  سظد ظ ح م ى  ل  ال ح لالظ  زد  ل " قل ل

م در مورد اعالن و اظهار اسال صحضرت ابوبکر در خدمت رسول اکرم

اصرار ورزید، آن حضرت به وی گفت: ای ابابکر تا بحال ما عدة کمی هستیم، 

ولی ابوبکر بر اصرار خود ادامه داد تا آن حضرت ظاهر شد )بیرون آمد و دعوت 

 اسالم را آشکار فرمود( و تمام مسلمانان در کعبه نشسته بودند.

 ليد   لن يللس سل ي  ال ه ال صلى ال ي سظد لن  ل النلس  ا ال ح لالظ يقلم»
 يالى ال ح لالا الى الم ح ظن يثل  يسل  ال ه ال صلى  سظله يإلى ال إلى دال لن  

 ضحالل   يضحب ال ح لالظ ييطئ ش   ا ضحالل الم و  نظاما  ا   حالظا الم لم  م
 .«...ش   ا  

جهت موعظه و  صدر میان مردم محضر رسول خدا سو حضرت ابوبکر

ین خطیبی بود که مردم را به طر  خدا و رسول دعوت به پا خواست، او اول

و سایر مسلمانان شوریدند و در  سدعوت کرد، آنگاه مشرکین بر ابوبکر صاو
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را زیر پای خود  سداخل کعبه آنها را شدیداً کتک زدند، و حضرت ابوبکر

 گرفته و لگدکوب کرده و شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دادند.

مطلع شده آمدند و مشرکان را از  سرت ابوبکرچون افراد بنی تیم قبیلة حض

ای قرار روی سر وی دور کردند و او را از زیر دست و پاها درآورده در پارچه

یعنی در  «مظته  ا    ظن يل»دادند و برداشته به خانه اش بردند، در حالی که 

ا بارة مردن وی تردیدی نداشتند، و سپس بنوتیم به مسجد کعبه باز آمدند و آن ج

اعالم کردند که قسم به خدا اگر ابوبکر بمیرد ما )بطور قصاص( عتبه بن ربیعه را 

باز آمدند، و بنوتیم و ابوقحافه  سحتماً خواهیم کشت، و سپس به نزد ابوبکر

داد( آخر االمر زدند )ولی او جواب نمیمکرراٌ با حضرت ابوبکر حر  می

 های موقع شام جواب داد و پرسید:نزدیک

 «؟ي س لَّ    ا ل ْ ه   اللَّهُ  ص لَّى اللَّه     ُسظدُ    ل   د   م ل»
 چطور است؟ حال رسول خدا 

بر تو وارد  صبنوتیم او را مالمت نمودند )که این همه مصیبت به خاطر پیامبر

شده است و تو بازهم در فکر او مستغرق هستی( و از مجلس برخاستند و رفتند و 

ه مواظبش باش و چیزی او را بخوران و به مادرش ام الخیر توصیه کردند ک

بنوشان، چنانچه وی به نزدش رفت و برای این که چیزی بخورد یا بنوشید خیلی 

 اصرار نمود.

 .«؟ي س لَّ    ا ل ْ ه   اللَّهُ  ص لَّى اللَّه     ُسظدُ   د   ل   م ل : د ُ ظدُ  ي ي   ل  »
 چیست؟ پرسید: حال رسول خدا ولی او مصراً می

: قسم به خدا من از صاحب )دوست( تو هیچ خبری ندارم، ام الخیر گفت

به نزد ام جمیل بنت خطاب برو و از او حال آن حضرت  حضرت ابوبکر گفت:

از تو حال )حضرت(  سبپرس، او به نزد ام جمیل رفت، و گفت: ابوبکر صرا

داری و به سبب کند؟ ام جمیل )از راه پردهرا دریافت می صمحمد بن عبداهلل

شناسم و نه محمد بن عبداهلل عدم اعتماد بر وی( گفت: نه من ابوبکر را میترس و 

توانم به نزد را )صلی اهلل علیه وسلم( اگر تو دوست داری من به همراه تو می

، ام جمیل همراه وی رفت و پسرت بروم، ام الخیر گفت: آری خوب است برویم

لیف قریب مردن افتاده است و در اثر شدت تکبیهوش   سابوبکر دید که
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اختیار داد کشید و گفت: به خدا سوگند باشد، ام جمیل نزدیک وی رفت و بیمی

کسانی که با تو به این نحو رفتار کرده اند فاسق و کافر هستند، من یقین دارم که 

 خداوند انتقام تر از آنان خواهد گرفت.

 خدا گفت: )این حرفها را بگذار اول بگو که( حال رسول سحضرت ابوبکر

شنود، حضرت چطور است؟ حضرت ام جمیل )یواش( گفت: این مادر تو می

ای به خود راه مده، حضرت ام جمیل گفت: از ناحیه او فکر وسوسه صابوبکر

 سحضرت ابوبکر« یعنی آن حضرت سالم و تندرست است« سالم صالح»گفت: 

 گفت: در خانه ابن ارقم. پرسید که آن حضرت االن کجاست؟ وی

)بعد از آن حضرت ام الخیر و ام جمیل هردو از ابوبکر مصرانه تقاضا کردند 

 که چیزی تناول کند( ولی حضرت ابوبکر گفت:

 ال ه ال صلى ال  سظد هتا لي شحاالل لشحب يل ط لمل لميق ل لن الا ل  لن»
 .«يسل 

نرسم هیچ طعامی  صام که تا به خدمت رسول اکرمکردهمن با خدا عهد 

 ای ننوشم.ورم و هیچ نوشابهنخ

)این جواب را شنیده آن هردو از خوردن و نوشیدنش مأیوس شدند( و هردو 

صبر کردند تا این که تردد و آمد و شد مردم قطع شد آنگاه هردو او را همراهی 

 کرده بردند.

  سظد ال ه  أ   يسل  ال ه ال صلى ال  سظد الى لدلل له م ى ال  مل    ئ»
 ال ه ال صلى ال  سظد له ي ق الم لمظن ال ه يل      له يسل  ال ه ال ىصل ال

 .«ش      قل يسل 
و تکیه زده بود به محضر رسول را در حالی که به آن د سحضرت ابوبکر

خود را بر وی انداخت و او را بوسید و تمام  صآوردند، پس رسول اکرم صخدا

 صاز مشاهدة حالش برآن حضرت تند، ومسلمانان حاضر نیز خود را بر او انداخ

 دلی و حالت گریه( طاری و مستولی شد.رقت )نرم

پدر و مادر من بر تو قربان!  صبه عرض رساند، یا رسول اهلل سحضرت ابوبکر

دیگر حاال بر من هیچ زحمتی نیست به جز آنچه آن مرد خبیث، عتبه بر دهان من 

ود خیلی شفیق و مهربان است، و زده بود، این مادر من است و در حق فرزند خ



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿73 مصائب صحابه

باشد، او را به سوی خدا دعوت کن و برای وی ذات گرامی تو خیلی با برکت می

به بارگاه خداوند دعا کن امید است که به برکت تو خداوند او را از نار جهنم 

به سوی دین  برایش دعا فرمود و او را صجات خواهد داد، چنانکه رسول اکرمن

و تا مدت یک ماه در دار ارقم سی و نه نفر  –ن شد مسلماخدا دعوت کرد او 

 همراه بود. صمسلمان با آن حضرت

 .(1)«ال ح لالظ ضحب  ظم لسل  المنل  ا   ال  ممز   لن يق »
زده شد   سو حمزه بن عبدالمطلب در همان روزی که حضرت ابوبکر

 مسلمان گردید.

را عیناً از حضرت شاه ولی اهلل محدث دهلوی نیز همین روایت  امام حضرت

 .(2)به حوالة ریاض النضره نقل کرده است لعایشه 

عالمه حلبی نیز این روایت را نقل کرده است و نوشته است که زمخشری در 

ذکر کرده است که این پیش آمد برای  «ةخصائس العشر»کتاب خود به نام 

 زمانی رخ داد که او مسلمان شد و در جمع قریش مسلمانی سحضرت ابوبکر

 .(3)خود را آشکار نمود

آفرین افروز و روحخیلی ایمان لبه نظر بنده این روایت حضرت ام المؤمنین

گردند بویژه است، از این روایت شاهکارهای مناقب و فضایل صدیقی آشکار می

 ةنیروی جاذبة دعوت و تبیلغ دین و کمال عشق و محبت رسول خدا، علیه الصال

 والسالم هویدا است.

 

 :س رت عمرحض -19

مسلمان شد مشرکان مکه از او هم صر  نظر  سهنگامی که حضرت عمر

مثال و جالل و هیبت و وجاهتی که دارا بود از جفا نکردند و با آن همه عظمت بی

 پیشگی و ستمکاری آن کفار ستمکار و جفاپیشه نجات نیافت.

                                           

 .3، م 31تا  22، ص ةوالنهای ةالبدای -(1)

 الخفا، مقصد اول، فصل سوم: تفسیر آیات خالفت. لةازا-(2)

 .1، م 332، 331حلبیه، ص  سیرت -(3)
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)الف( در صحیح بخاری موجود است که ابوعمرو عاص بن وائل در عهد 

بود، روزی باهم مالقات کردند و پس از  ساهلیت حلیف حضرت عمرج

 به وی گفت: سپرسی حضرت عمراحوال

ْ  ُدُلظن   ل ندَُّ  ْ  قد ْظُم    ز ا    »  .«ل ْسل ْم ُ  إ نْ  ىن  س  د 
را  سام قوم تو ارادة کشتن مرا دارد، عاص حضرت عمرچون من مسلمان شده

 تسلی داد و از خانه اش بیرون رفت.

ا نُح   ُ   د   لُلظا تُح  ُ ين   ل ْ      د   لد   اْلظ اد ى ال    ُ  س لد   ق  ْ  النَّلس   ى   د ل    »  اْلص نَّلب   ااْل    ش ل 
 .(1)«ص   ل الَّل ى

مردم را دید که با چنان کثرت و انبوه جمع شده اند که در وادی مکه مانند 

ودساختن این روید؟ گفتند: برای نابسیالب روان هستند، عاص پرسید که کجا می

 دین شده است.مرد، ابن الخطاب که بی

 شدن عاص بن وائل مردم برگشتند.باالخر به سبب منع و حائل

 فرماید:می ب)ب( در روایت دیگری حضرت عبداهلل بن عمر 

 .(2)«ُام حُ  ص   ل ي ق لُلظا د ا  ه   ا ْن    النَّلسُ  اْي  م     ُام حُ  ل ْسل     ل مَّل»
مسلمان شد، مردم نزدیک منزلش گرد آمدند و  سوقتی که حضرت عمر

 دین شد.گفتند: عمر بی

برای حضرت عمر بن الخطاب و  صنویسد که رسول اهللابن کثیر می )م( امام

در روز پنجشنبه  سابوجهل بن هشام در روز چهارشنبه دعا فرمود، و حضرت عمر

 مسلمان شد.

 .« م ل الأاا سم   ت   ح  ال    يلشل   ح  سظد ال صلى ال ال ه يسل  »
و کسانی که در خانة ارقم بودند تکبیر گفتند به نحوی  صپس رسول اکرم

 که صدایشان در قسمت باالی مکه شنیده شد.

ما دین خود را چرا پنهان کنیم،  صگفت: یا رسول اهلل سآنگاه حضرت عمر

حالی که کنند، در در حالی که ما برحق هستیم و مشرکان دین خود را ظاهر می

                                           
 .سصحیح بخاری، باب اسالم عمر ابن خطاب -(1)

 ایضا. -(2)
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ای عمر  «ل  نل مل  ل   ق  قل ل إنل امح  ل»فرمود:  صبر باطل هستند؟ آن حضرت

ما تعداد اندکی هستیم و آنچه از مشرکان بر ما رسیده است بر تو پوشیده نیست و 

 از آن آگاه هستی.

گفت: قسم به ذات پروردگاری که ترا به حق مبعوث کرده سحضرت عمر

ام رفته ایمان الً به حیثیت یک کافر شرکت داشتهاست، من در هر مجلسی که قب

خود را اعالن خواهم کرد، سپس از دار ارقم بیرون رفته گرد کعبه طوا  کرد و 

کند که تو بعد از آن نزد قریش رفت، ابوجهل گفت: فالن شخس گمان می

 ل ُهم ْ    ش ح   ل ي ْم  هُ  الُ  إل إل ه   ل لنْ  لْش   ُ »گفت: سای؟ حضرت عمردین شدهبی
ا لنَّ  يل ْش   ُ   .«ي   ُسظلُهُ  ا ْ ُ هُ  ُمح مَّ  
 .«ال ه   حع ا  ل الى ييث  إل هم الم ح ظن  ظث »

پس مشرکان بر وی شوریدند و او بر روی عتبه پرید و او را به زمین افکند و 

 وی را زد انگشتان خود را در چشمهایش فرو برد.

 .«محا   لم النلس   نحى  ص   ا  ل  و ل»
 بلند شد و ایستاد. سعتبه فریاد کشید مردم دور شدند، آنگاه حضرت عمر

 سشد حضرت عمررفت، اگر کسی به او نزدیک میهیچکس نزدیک او نمی

گرفت تا این که مردم عاجز شدند، وی در ترین فرد را میاز میان آنها شریف

و اعالم فرمود، و نشست رفت و مسلمانی خود را اظهار تمام مجالسی که قبالً می

 بازآمد و گفت: صنها غالب آمده به خدمت رسول اکرمبر همة آ

پدر و مادر من بر تو قربان باشند به خدا سوگند هیچ مجلسی که در حالت »

نشستم باقی نماند که من در آن نرفته و بدون خو  و هراس ایمان کفر در وی می

 «.خود را اعالن نکرده باشم

 المنل  ا   ال  يممز  لملمه امح يلحج يسل  ال ه ال صلى ال  سظد  صحج»
 .(1)«امح يم ه ام ق  دا  إلى انصحف ث  مؤمنلم الع ح يصلى اللل    طلف م ى

 حمزه بن حضرت حضرت عمر وفت و بیرون ر صلذا حضرت رسول خدا

کردند تا آن حضرت وارد حرم شد عبد المطلب پیشاپیش آن حضرت حرکت می

                                           

 .3، م 31، ص یةوالنها یةالبدا -(1)
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دا طوا  کرد و با امنیت کامل نماز ظهر را ادا فرمود و سپس به و به دور خانة خ

 خانة ارقم باز آمد و عمر با آن حضرت همراه بود.

 بکند که از حضرت عبداهلل بن عمر )د( امام ابن هشام از ابن اسحاق نقل می

کنار دروازة کعبه اسالم خود را آشکار سمروی است: هنگامی که حضرت عمر 

 هر چهار طر  کعبه در مجالس خود حاضر بودند. نمود، مشرکان در

  د ظ ا لّله  ...  ُُءيس    ْ  ا ل ى الّ ْمسُ  ق لم  ْ  م ّ ى ي  ُد  لت ُلظن هُ   ُد  لت ُلُ  ْ  ال ح ح     م ل إل ْ ه   ي ث لُ يا»
ط   ثد ْظال ل   لنُظا ل   أ نّم ل  .(1)«ا ْنهُ  ُ   

مه یافت تا آفتاب همه بر وی شوریدند آنگاه بین او و مشرکان جنگ ادا

مشر  بر آنها گشته و باال آمد، به خدا سوگند! گویی آنها از فرط و شدت آزار 

 هایش را پاره کرده از بدن درآورده بودند.شکنجه لباس

 

 موجب عزت )غلبه( اسالم است ساسالم عمر

در صحیح بخاری و طبقات ابن سعد از حضحرت عبحداهلل بحن مسحعودو روایحت      

 :فرمایداست که می

 .«ُام حُ  ل ْسل     ُمْنلُ  ل ا زَّ    م لز ْلن ل»
 مسلمان شد ما همواره غالب و عزتمند بودیم. ساز روزی که حضرت عمر

 سشدن حضحرت عمحر  گوید: تا زمانی مسلمانمی بحضرت عبداهلل بن مسعود

 ما جرأت و نیروی اقامه نماز به صورت علنی در خانة خدا را نداشتیم.

 .(2)«   م ى تح ظنل نصلا لمل اسل  امح قلتل»
مزاحمت ما  مسلمان شد با آنها مبارزه کرد، تا این که آنها از سپس چون عمر

 در نمازخواندن دست برداشتند.

 بامام ابن هشام و امام ابن سعد روایت کرده اند که حضرت عبداهلل بن مسعود

 گفت:

                                           
أ نّم لجمله  -(1) لنُظا ل    ط   ثد ْظال ل    را مؤلف همینطور ترجمه کرده است، ولی به نظر  ا ْنهُ  ُ   

اجمان از دور حضرت عمر اینجانب این معنی صحیح نیست، معنی صحیح این است: مه

 ای که از بدن درآورده شود دور شدند. )مترجم(مانند پارچه

 .1، م 314سیرت ابن هشام، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿77 مصائب صحابه

م   إنّ »  ي ل    ْ    ْمم ل     لن  ْ  إم ل  ت هُ  ي إ نّ  ن ْصح ام  ْ   لن   ش ْوح ت هُ  ي إ نّ   د ْ ح لم   لن   ُام ح   إْسا 
ْ   ل   ا ْن    ُنص ّلا م ل ُ ّنل ْ   ل م ا ْن    ص ّلى م ّ ى قُدح ْ   ل ق لت ل   ل ْسل      د ل ّمل ُام حُ  ل ْسل     م ّ ى اْل    اْل  

ن ل  .(1)«م   هُ  ي ص ّل دْ
بود و همانا هجرت  برای دین اسالم به منزلة فتحی سشدن عمرهمانا مسلمان

توانستیم که نزد کعبه نماز او نصرتی و خالفت وی رحمتی بود و ما قبالً نمی

قریش مقابله و  آنگاه با کفارمسلمان شد  سبگذاریم، تا این که حضرت عمر

 مبارزه کرد تا این که در کعبه نماز خواند و ما هم به همراه او نماز ادا کردیم.

 

 ین:حضرت عثمان ذی النور -21

مانند بقیه مستضعفان صحابه هد  تعذیب  سیدنا عثمان  صداماد رسول اهلل

کند و عقوبت و نشانة و آمام جور و جفا قرار گرفت، امام ابن سعد روایت می

که چون حضرت عثمان مسلمان شد عمویش حکم بن ابی العاص او را گرفته با 

را ترک داده دین جدید ریسمان بست و به وی گفت: آیا دین آباء و اجداد خود 

 پذیری؟را می

يال ل للل  لال ا م ى ت ع مل لن  ال ه م  شلا الل  م   لد اثملن: يال ل »
 .(2)«...اداه لال ا ل ل ل قه

کنم، حضرت به خدا سوگند تا زمانی که از دین دست برنداری رهایت نمی»

ز آن جدا نخواهم ته و اگفت: به خدا قسم من از این دین دست بر نداش سعثمان

 «.شد

چون حکم بن ابی العاص استقامت مذهبی و پختگی اش را مشاهده نمود از او 

 دست کشیده و رهایش کرد.

                                           
 .3، م 212، و طبقات، ص 1، م 361سیره ابن هشام، ص  -(1)

 .312، سیره حلبیه، ص 3، م 55طبقات، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿78 مصائب صحابه

 :سحضرت زبیر -21

وقتی که مسلمان شد، مورد  بن عوام حضرت زبیر صحواری رسول اهلل

کند که عموی ستم و ظلم قرار گرفت، شیخ االسالم از حضرت لیث روایت می

 رسانید.او را در حصیر پیچیده به بینی اش دود می سرت زبیرحض

 .(1)«لال ا   ل اح ل:    ظد ال اح إلى ل حي »
 شوم.گفت: من هرگز کافر نمیتا به سوی کفر باز گردد، و او می

 

 : سحضرت طلحه -22

 بکند که چون حضرت ابوبکر و حضرت طلحه امام ابن سعد روایت می

 خولید آن هردو را با یک ریسمان بست )و قبیلة آنها(مسلمان شدند، نوفل بن 

اسد »نوفل بن خویلد که به لقب  –داد بنوتیم هم آنها را از این ظلم رهائی و نات ن

را  بشهرت یافته بود به همین جهت حضرت ابوبکر و حضرت طلحه « قریش

 گویند، مردم)کسانی که دو دوست و یاور نزدیک بهم هستند( می« القرنین»

کشیدند، و مادرش پشت سر آنان ناله و زاری هایش را به گردنش بسته میستد

 .(2)گفتکرد و به آنان فحش و ناسزا میمی

 

 :حضرت سعد بن ابي وقاص -23

ایشان از جمله نخستین کسانی است که به دعوت و تبلیغ و راهنمایی حضرت 

 .(3)ابوبکر مسلمان شد

 .(4)فر سوم بودمگوید که من در اسالم نو خود او می

نویسد: در کالم سهیلی موجود است که وی عموی )الف( عالمه حلبی می

 است. صحضرت آمنه مادر مطهر حضرت رسول خدا 

                                           
 .اصابه، ترجمة حضرت زبیر  -(1)

 .3، م 215 طبقات ابن سعد، ص -(2)

 .2، م 322حیات الصحابه، ص  -(3)

 .1، م 312سیره الحلبیه، ص  -(4)
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نسبت به مادر خود خیلی مطیع و فرمانبردار بود و خدمت وی را به جان و دل 

، نهایت ناخوش و ناراضی بودشدن وی بیداد، ولی مادرش از مسلمانانجام می

 روزی به وی گفت:

يال ل ل ل  ط لمل يل شحال  شحاالل  م ى ت اح المل يلء اله محم  صلى ال ال ه »
 .«يسل 

قسم به خدا تا تو به دین محمد )صلی اهلل علیه وسلم( کافر نشوی، من اعتصاب 

نوشم. چنانکه )او مطابق سوگندش چیزی خورم و نه آب میغذا کرده غذا نه می

ریختند(. و در و مردم دهانش را باز کرده و غذا و آب در آن میکرد تناول نمی

روایت دیگری آمده است که دو روز و دو شب متوالی گذشت و او هیچ چیزی 

وقتی من چنین دیدم به وی گفتم: ای  هفرمایدککرد، حضرت سعد میتناول نمی

از بدن  مادر! به خدا قسم اگر تو صد جان داشته باشی و هریکی از آنها تک تک

 تو بیرون رود.

 .«مل تح   د   شلا الن ا صلى ال ال ه يسل    لا إن ش  ليل تأ لا»
 من دین این پیامبر را ترک نخواهم کرد، خواه تو بخوری یا نخوری.

وقتی او این عزم و ثبات را از سعد دید، خوردن عذا را آغاز نمود. و در کتاب 

وایت شده است که وقتی من مادرم را ر« سسعد»انساب مؤلفه بالذری از حضرت 

به نمازگذاربودن خود اطال  دادم و بعد از آن به خانه آمدم، دیدم دم در منزل 

زند که ای یاوران خاندان من! بیاید و مرا برخال  این نشسته است و فریاد می

 )فرزندم( یاری دهید تا وی در خانه مقید کرده در را به رویش ببندم.

 .« ع شلا ال    المح ثم ى  مظت لي  »
 تا به همین حال بمیرد یا از این دین جدید دست بردارد.

من از همان دری که وارد شده بودم دوباره بیرون رفتم و گفتم که دیگر من 

گردم، چند روزی به همین منوال آیم و به گرد خانة تو نمینزدیک تو نمی

واند، من به خانه رفتم، گذشت، سپس به دنبال من کس فرستاد و مرا پیش خود خ

کرد، و مرا در ماردم گاهی با خوشحالی و گاهی با ناراضی با من برخورد می

گفت که او خوب است و دین زد و میمقابل برادرم عامر، عار داده و طعنه می

 هم مسلمان شد. سدهد، اما چون حضرت عامرخود را ترک نمی



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿81 مصائب صحابه

 .«م ى شليح إلى م  هل ا من ل مل ل   ل  لم  م  الص لح ياممى »
از دست مادرش بیش از هرکس و آزار چشید تا روزی که به سوی حبشه 

 .(1)هجرت کرد

 گوید:)ب( ابن اسحاق می

ها )و در اماکن مخفی( از برای نمازخواندن در وادی صاصحاب رسول اهلل

خواندند، روزی حضرت سعد بن ابی چشم قوم خود در خفاء و پنهان نماز می

خواند که ناگاه بعضی از چند نفر از صحابه در وادی مکه نماز می با وقاص 

چینی را آغاز نموده تا این که نوبت مشرکان رسیدند و بر نماز صحابه نکیر و عیب

شتری را  (2)استخوان فک به درگیری و جنگ رسید آنگاه حضرت سعد 

نی بود که این اولین خو –برداشته به یکی از مشرکان زد و او را مجروح کرد 

 .(3)برای اسالم ریخته شد

 

برادر حضرت سعد بن  حضرت عامر بن ابي وقاص -24

 :وقاصابي

کند که حضرت عامر بن ابی وقاص یازدهمین نفر روایت می سامام ابن سعد

 نفر مسلمان شد. 12بود که بعد از 

لى  ل ا م  لمه مل ل   ل  ام  م  قح ش م  الص لح اله ياممى له م ى شليح إ»
 .«الح  لام ض 

لذا پس از دست مادر خود به قدری اذیت دید که هیچکس از قریشیان آن 

 قدر اذیت و آزار ندیده بود، تا این که به سوی کشور حبشه هجرت کرد.

روایت شده است که چون برادر من، عامر  باز حضرت سعد بن ابی وقاص

مادر و برادر من گرد مسلمان شد، روزی من وارد منزل شدم دیدم مردم به دور 

                                           
 .1، م 312سیره حلبیه، ص  -(1)

ها فک به معنی چانه، آرواره، هریک از دو قسمت استخوان باال و پائین دهان که دندان -(2)

 مترجم. –باشد روی آن جا دارند می

 .1، م 282سیره ابن هشام، ص  -(3)
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آمده اند، من پرسیدم این همه مردم چرا جمع شده اند؟ آنها گفتند: اینک مادر تو 

 برادرت را گرفته و:

ت نا ال ا  ا  إل  عل ل ظل يل تأ ل ط لمل  يل ت حب. شحاالل  م ى   ع »
 .«الص لي 

ا نکند در دینی )اسالم( را رهبا خدا عهد کرده است که تا زمانی که عامر بی

 زیر سایه ننشیند و غذا نخورد و آب ننوشد.

ای برد و جلو رفت و مادر خود را به گوشه بحضرت سعد بن ابی وقاص

 سگفت: ای مادر در بارة من این سوگند را یاد کن، او گفت چرا؟ حضرت سعد

گفت: برای این که نه تو در زیر سایه آرام بگیری و نه غذا بخوری و نه آب 

بمیری و در جهنم قرارگاه خود را دریابی مادرش جواب داد که من در بنوشی تا 

کنم، چنان که خداوند متعال در بارة فرزند نیک و فرمانبردار خود سوگند یاد می

 این مورد قرآن نازل فرمود:

﴿                      ﴾. 
در مورد وی هیچ  ر پدر و مادر تو ترا اجبار کنند که با من چیزی را کهو اگ

 .(1)«کنمشریک گردانی، پس از آنها اطاعت  دلیل و برهانی نداری
 

 :سفاریحضرت ابوذر غ -25

از مسلمانان نخستین است، عالمه ابن جوزی از قول خود وی نقل کرده است 

 .(2)شدن نفر چهارم بوده استکه در مسلمان

لمان مس سروایت شده است که چون حضرت ابوذر بز حضرت ابن عباسا

فرمود به سوی قوم خود برگرد و آنان را از اسالم باخبر کن،  صشد رسول اکرم

 حضرت ابوذر گفت:

ى ي الَّل ى»  .«ظ ْ ح اند ْ    ْ  الد ْ     ال   ل م ْصُحل  َّ  ال     ه   ند ْا  

                                           
 .4، م 123طبقات، ص  -(1)

 ، ترجمه حضرت ابوذر.ةالصفو ةصف -(2)
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آوردن خود من علناً اسالم قسم به ذات پروردگاری که روحم در قبضه اوست

 را در جمع مشرکان اظهار و آشکار خواهم کرد.

 ي ل نَّ  اللَّهُ  إ ل إ ل ه   ل ل نْ  ل ْش   ُ »و به صدای بلند اعالن کرد:  «ص ْظت ه   ال أ ْال ى  د ن لد ى»
را به قدری و او  «ل ْضو ُ ظهُ  م  َّى     ح الُظهُ »مشرکان مکه برخاستند  «اللَّه     ُسظدُ  ُمح مَّ  ا

آمد و خود را بر باالی  سزدند که از پای درآمد و به زمین افتاد، حضرت عباس

 انداخت و بدین نحو وی را از چنگ ظالمان نجات داد. سحضرت ابوذر

ْثل   لم اْل      م     ا لد   ثُ َّ »  .(1)«ا ل ْ ه   اْل   َّلسُ    أ    َّ  إ ل ْ ه م ي ث لُ يا     ح الُظهُ  ل م 
روز بعد همان عمل دیروزی را تکرار کرد و کافران دوباره او را زده و باز در 

 بر وی شوریدند تا این که حضرت عباس نجاتش داد.

در صحیح مسلم، جلد دوم، فضائل ابی ذر و در مستدرک حاکم، جلد سوم، 

 .(2)نیز این روایت موجود است 332تا  338ص 

شهادت گروه قریش بر در طبرانی موجود است که به محض خواندن کلمة 

من شورید و مرا چنان زدند که من به مانند بت سرخ رنگی شدم یعنی تمام بدنم 

خونین شد، و به گمان خود مرا کشتند آنگاه دست برداشتند، در روایت ابونعیم و 

 (.2، م 312حاکم هم همین مضمون موجود است )حیات الصحابه، ص 

 

 :حضرت خالد بن سعید -26

السالم است، حتی طبق یک روایت منقوله عالمه ابن عبدالبر و خیلی قدیم ا

، (3)کان اسالمه مع اسالم ابی بکر»ابن حجر گفته شده است که »شیخ االسالم 

مسلمان شده است، و بنا به روایت دیگری که آن  سیعنی همزمان با ابوبکر صدیق

قرار داده شده را عالمه ابن عبدالبر نقل کرده است: وی سومین و چهارمین نفری 

است که به اسالم گرویده است، و امام ابن سعد و عالمه ابن عبدالبر و شیخ 

االسالم ابن حجر بنا به یک روایت او را بعد از حضرت ابوبکر و حضرت علی و 

                                           
 صحیح بخاری، باب اسالم ابی ذر. -(1)

 .2، م 12مهاجرین، ص  -(2)

 استیعاب و اصابه ترجمه حضرت خالد. -(3)
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پنجمین نفر مسلمان قرار  شحضرت زید بن حارثه و حضرت سعد بن ابی وقاص

 سرسد.می تر بنظرو همین روایت صحیح .(1)داده اند

کند که وی چنین روایت کرده است عالمه ابن کثیر از امام بیهقی نقل می

شد و  قدیم االسالم بود، وقتی که مسلمان سحضرت خالد بن سعید بن العاص

شدن وی به گوش پدرش رسید یکی را دنبال او فرستاد تا اسالم آورد خبر مسلمان

 و عتاب قرار داد. وی را آوردند آنگاه او را شدیداً مورد تهدید

 « لسه الى   حشل م ى   ه  ا الم حال يضحاله»
ای که در دستش بود چنان زد که تازیانه را بر سرش خورد و او را با تازیانه

 کرد و شکست.

کنم، و به وی گفت که من رزق )جیره و غذای( ترا از این به بعد قطع می

اوند به من رزق گفت: اگر تو جیره و غذای را قطع کنی خد سحضرت خالد

 آمد. صسول خدارساند، این جواب را به پدر داده به خدمت رمی

 .(2)«  لن   حمه ي  ظن م ه»
 ماند. صشد و وی در خدمت رسول خداائل میبه او احترام ق صلذا آن

 صزمانی مسلمان شد که رسول اکرم ساصحضرت خالد بن سعید بن الع

اد، از آن به بعد همیشه اوقات خود را دمردم را مخفیانه به سوی اسالم دعوت می

گذراند و در نواحی خدمت پیامبر بزرگوار صلی اهلل علیه وآله وصحبه وسلم می

خواند، چون پدر وی از این جریان مطلع شد او را به نزد مکه مخفیانه نماز می

خود احضار نمود و به وی گفت: اسالم را ترک کن، حضرت خالد در جواب به 

 وی گفت:

 .«ل د ُع د ْ    ُمحَّم    م  َّى امظت  ا ل ْ ه ل»
ای که بر آن بمیرم، را ترک نخواهم کرد تا لحظه صمن دین حضرت محمد

 شد(. یم)تا دم مرگ بر آن استقامت و پای بلند خواه

                                           
 استیعاب، طبقات، اصابه، ذکر خالد. -(1)

 .3، م 33 – 32، ص البدایه والنهایه -(2)
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های تازیانه و شالق قرار داد که شالق بر آنگاه پدر او را آنقدر زیر ضربه

 سرش تکه تکه شد.

إلى الح س يض   ال ه يليلاه يلان ه م ى ل   م ث  ا مح م ل ث  لمح اله »
 .«ثاثل  مل  ليق ملء  

و سپس دستور داد تا او را زندان کرده و او را شدیداً در تنگنای قرار داد و 

گرسنه و تشنه نگهداشتند تا حدی که به مدت سه روز در گرمای شدید مکه آب 

 رسید.به لبهایش نمی

ست آورده از زندان رفت و در اطرا  شهر مکه از چشم باالخره فرصتی به د

از غبه سوی حبشه هجرت را آ صری ماند، تا زمانی که اصحاب رسولپدر متوا

 .(1)کنندگان بودنمودند، وی از اولین هجرت

مسلمان شد،  سو در روایت دیگری ذکر شده است که چون حضرت خالد

و حضرت خالد متواری  بودن او خیلی خوشحال شد،از مسلمان صرسول خدا

بودن وی اطال  یافت برادرانش را و غالم خود رافع شد، چون پدرش از مسلمان

را به دنبال او فرستاد تا تالش کرده و نزد وی بیاورند، چون او را آوردند، زجر و 

د توبیخ نمود و با چوب و شالق بر سر او چنان زد که شالق بر سرش تکه تکه ش

کنی، در حالی که قوم خود او پیروی می صتو از محمدو سپس به وی گفت که 

 نیز با وی مخالف است؟

کنم که پیامبر راست : به خدا سوگند یاد میدجواب دا سحضرت خالد

فرماید و من پیرو او هستم از این جواب وی پدرش از غصه و شدت غیظ می

برو، به  خواهدمشتعل شد و او را دشنام داد و گفت: ای ناالیق هرکجا دلت می

حضرت خالد گفت: اگر تو رزق  خدا قسم من به تو خوراک و غیره نخواهم داد،

مرا قطع نمائی باکی نیست، زیرا خداوند متعال متکفل رزق من است، و بعد از آن 

پدر او را از منزل بیرون کرد و به سایر فرزندانش دستور داد که با وی قطع رابطه 

و اال با آنها هم همانطور رفتار خواهد شد که با  نموده حتی با او گفتگو هم نکنند

 شده است. سخالد

                                           
 .4، م 52طبقات، ص  -(1)
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رسید و ملتزم خدمت آن حضرت  صبه خدمت رسول خدا سحضرت خالد

 .(1)شد

 

 :سحضرت عبداهلل بن مسعود -27

او را سادس فی »باشند، عالمه ابن جوزی وی نیز از نخستین مسلمانان می

 .(2)ده است ذکر کرده استیعنی نفر ششم که به اسالم گروی« االسال

اهم گفتند که جز از خود ب روزی یاران بزرگوار حضرت پیامبر گرامی 

دیگر هیچکس برای قریش قرآن را نخوانده است، از میان ما  صرسول خدا

کسی حاضر است که داوطلبانه این کار را انجام بدهد؟ حضرت عبداهلل بن 

ما برای تو از ناحیة قریش  گفت: من حاضرم، صحابه کرام فرمودند: سمسعود

خواهیم شخصی کنیم که ممکن است ترا آزاری برسانند، ما میاحساس خطر می

ای و عصبتی باشد تا به هنگام ضرورت برای این کار آماده شود که دارای قبیله

 بتواند او را از ظلم و ستم قریش نجات دهد.

ُ  ْ  س   ْمند ُ ن ا ه  اللّ    إ نّ  د ُاظن ا»فرمود:  سحضرت عبداهلل بن مسعود ندْ بگذارید  «م 

و  –تا من بروم پس همانا خداوند متعال عنقریب مرا از شر آنها نجات خواهد داد 

سپس در وقت نیم روز رفت و در یک مکانی عام سورة رحمن را با صدای بلند 

 شرو  به خواندن کرد، چون مردم قریش شنیدند بر وی حمله کردند.

 .«  قح ش يي ه  حالظن يي ه يق  لدم»
آلود کرده، پوست چهره و بر چهره و صورت وی زدند، و صورتش را خون

 اش را کندند.

داد تا این که اکثر به قرائت خود ادامه می ولی حضرت عبداهلل بن مسعود 

سوره را تالوت فرمود، و سپس به نزد دوستان خود رفت آنها حال وی را مشاهده 

 سکردیم، حضرت ابن مسعودا احساس خطر میکرده گفتند: ما از همین کاره

 گفت:

                                           
 .4، م 52طبقات، ص  -(1)

 .سصفه الصفوه، ترجمه حضرت عبداهلل بن مسعود -(2)
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ال لشظن الى مثل ال ظم يلظ شئ   مت     المثل ل ه ا  قللظا ل  لا اءيال مل  ل   »
 .(1)«ق  لسم     مل   حشظن

به خدا قسم؛ من گاهی این دشمنان خدا را نسبت به خود کم آزارتر از امروز 

نیز به نزد آنها خواهم رفت، گفتند: خیر ام و اگر شما دوست دارید فردا ندیده

 شان رسانیدی.آنچه را که آنان خوش نداشتند به گوش

 .(2)( نقل کرده است1188، ص 3عالمه شبلی این واقعه را از طبری )جلد 

 اهلل اکبر: اینجا پس از سزای شود ذوق جرم بیشتر!

رسید و چه عشق صادق و ایمان کاملی است که هرچند جور و ستم بدانها می

نسبت نیروی جاذبة  به همان ،گرفتندهرچه بیشتر هد  تعذیب و عقوبت قرار می

ای است که شد، سرمستی عشق به مثابهتر میدینی و جوش و خروم آنها افزون

سازند کنند و حلیه چهره را متغیر میزنند و پوست صورت را میکفار ناهنجار می

آورند. اهلل، اهلل، وقتی که  به خاطر نمینوشان عشق و محبت آن را اصالًاما باده

عشق صادق باشد در عین حالت ایذأ و تکلیف و درد و اذیت به جای کرب و 

شود، همچنین از فرمایش حضرت ابن اذیت، لذت و حالوت محسوس می

آید که آن جفاپیشگان ستمکار از این اندازه این واقعیت نیز به دست می سمسعود

های شاقه و ای اذیتداشتند، و به اندازهظلم و ستم روا میهم بیشتر و شدیدتر 

رسانیدند که ظلم و ستم و زد و کوب این نوبت در مقابل بسیار شدید می

 آمد.های گذشته ناچیز و حقیر و اهون به نظر مینوبت

 

 :سحضرت سعید بن زید -28

 وی نیز خیلی قدیم االسالم است و در زمرة عشرة مبشره داخل است.

کند که روایت می باز حضرت انس بن مالک سالف( حضرت ابن سعد)

به خواهر و داماد خود گفت: شاید شما هردو از دین آباء خود  سحضرت عمر

برگشته اید؟ دامادش حضرت سعید به وی گفت: عمر؛ حق در غیر از دین تو در 

 اسالم است.

                                           
 .1، م 336. ابن هشام، ص 1، م 332سیره حلبیه،  -(1)

 .1، م 234سیره النبی، ص  -(2)
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 یمال نمود.آنگاه عمر بر روی دامادش پرید و او را شدیداً لگدمال و پا

 مه( آمد و او را از باالی شوهر خود دور کرد.)فاط همشیره اش

 ناح ل ال  ه ناحل   ما يي  ل   لل  يشا ه  ام  ل امحان  لن الح   ا ه ح »
 .«... الخد ن  لش   لن ل إله إل ال يلش   لن محم ا   سظد ال  لمل  ئس امح

ه فوارة خون از سرش به زد ک به خواهر خود چنان سیلی سپسر حضرت عمر

صورت وی جاری شد، پس وی در حالی که غضبناک بود گفت: ای عمر اگرچه 

دهم که جز خدا زنی( من شهادت میحق در غیر از دین تو باشد )بازهم ما را می

دهم که حضرت محمد رسول خداست، پس چون معبودی نیست و شهادت می

 .(1)ه من بدهید تا آن را بخوانمعمر مأیوس شد گفت: کتابی که نزد شما است ب

اهلل اکبر: ضارب بعد از زدن خسته شد، زد و کوب را انجام داده مایوس شد اما 

آلود، یک ذره هم از جادة حق و صداقت متزلزل نشد مضروب )زده شده( خون

باالخره مظلومیت خواهر اثر خود را نمودار ساخت، و خونابه فشانی خواهر قلب 

وم کرده برای پذیرفتن دین حق اسالم مایل کرد و رو به روی سنگین برادر را م

 آولد به اقرار کلمة شهادت آماده شد.خواهر مظلوم و مضروب و خون

 

 در مسجد کوفه گفت: )ب( حضرت سعید بن زید

 .(2)«حُ ُام   ُ ْ ل     ل نْ  قد ْ ل   ا  ْسا م   ا ل ى ل ُمظث   ى ُام ح   ي إ نَّ    ل  ْدُ ن ى ل    ْ  ي اللَّه  »
شححدنم شحدنش، محرا بحه جحرم مسحلمان     بحه خحدا سحوگند! عمحر قبحل از مسحلمان      »

 «.بستمی

نویسد: می س)م( حضرت موالنا شبلی نعمانی در ضمن بیان واقعه اسالم عمر

ات شوهر خود با داماد دست بگریبان شد و چون همشیره اش برای نج سعمر

آلود حدی که بدنش خونهم رسید و به جانش افتاد تا جلو آمد به حساب او 

 ستر بود، گفت: ای عمرگشت، اما محبت اسالم بیشتر از هرچیزی در دلش افزون

توانی بکن، ولی دیگر اسالم از قلب ما خارم نخواهد شد، این کلمات هرچه می

خیلی مؤثر واقع شدند با نگاه محبت به جانب خواهر خود  سبر قلب حضرت عمر

                                           
 .3، م 268طبقات، ص  -(1)

 صحیح بخاری باب اسالم سعید بن زید. -(2)
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شده بود از این صحنه رقتی در دلش به وجود  نظر انداخت خون از بدنش جاری

خواندید برای من نیز بخوانید، فاطمه اجزا قرآن آمد و گفت: آنچه را که شما می

 ........مجید را آورد و جلوی وی قرار داد

 گشت.ای بر قلبش رعب و هیبت، بر قلبش طاری میبا شنیدن هر جمله

﴿تا به این آیه رسید که       ﴾  یعنی خدا و رسول او ایمان

 ُمح مَّ  ا ل نَّ  ي ل ْش   ُ  اللَّهُ  إ ل إ ل ه   ل ل نْ  ل ْش   ُ »اراده فریاد برآورد که آنگاه بی»بیاورند 
در خانة ارقم که نزدیک کوه صفا  صاین زمانی بود که رسول اهلل« «اللَّه     ُسظدُ 

 گزین شده بود.واقع بود پناه

بر آستانة مقدس حاضر شده در زد چون شمشیر به کف  سمرحضرت ع

گفت: بگذارید بیاید اگر با  سداشت اصحاب متردد شدند، اما حضرت حمزه

خلوص نیت آمده است بهتر! و اال با شمشیر خود او سرش را از تن جدا خواهم 

 کرد.

شخصاً جلو رفت و  صرد منزل شد، انگاه خود رسول اکرموا سحضرت عمر

صدای پرجالل « ای؟به چه منظور آمده سعمر»ا به دست گرفته فرمود: دامنش ر

شدن و برای مسلمان»نبوت وی را بلرزه درآورد، با کمال خضو  عرض نمود: 

تکبیر گفت، و همة صحابه نیز  صآنگاه رسول اکرم« امآوردن آمدهایمان

صدا  های مکه بهجمعی با صدائی چنان بلند اهلل اکبر گفتند که کوهدسته

 .(1)درآمدند

 

 :سحضرت عثمان بن مظعون -29

او هم جز و سابقین اولین است و چهاردهمین نفری است که مسلمان شده 

 .(2)است

                                           
و بالذری و طبقات ابن سعد،  . بحواله انساب االشرا 1، م 225سیرت النبی، ص  -(1)

 اسدالغابه، و بن عساکر، کامل ابن اثیر.

 اصابه. -(2)
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در  سامام ابن اسحاق روایت کرده است که حضرت عثمان بن مظعون

در ابتال  صولید بن مغیره بود، وقتی او مشاهده کرد اصحاب رسول حمایت و پناه

برد، ال هستند و خود او تحت الحمایه ولید به امن و آسایش بسر میو مصائب مبت

 کنم.خاطر زندگی میگفت: به خدا سوگند من تحت الحمایه مشرکی آسوده

يلصحلالا يلشل د نا  ل ظن م  ال اء ياممى  ا ال مل ل  ص  نا لن ص  ث ح  ا »
 .«نا ا

و آزارها دست و پنجه نرم و دوستان و اهل دین من در راه خدا با انوا  اذیت 

 کنند که من به سبب ضعف زیاد نفسانی از آن محروم هستم.می

سپس پیش ولید بن مغیره رفته حمایت و پناه وی را مسترد نمود، او به وی 

گفت که ای برادرزاده این کار را نکن، مبادا کسی از قوم من به تو آزاری 

ت و حفاظت خداوند راضی برساند، ولی او در جواب گفت: خیر من به حمای

برگشت و استرداد این  خواهم، خبرو حمایت هیچکسی را نمیهستم و غیر از ا

از  حمایت در حرم کعبه اعالن و به اطال  مردم رسید، چون حضرت عثمان 

آن جا بازگشت به یکی از مجالس قریش رسید که آنجا لبید بن ربیعة شاعر برای 

 ُ لُّ  ل ل»ان نیز در آنجا نشست، لبید گفت: خواند، حضرت عثممردم اشعار می
یعنی آگاه باشید هرچیز غیر از خداوند متعال باطل )فانی و   «ال لط ل   اللَّه   ل ا م ل ش ْاء  

راست گفتی، لبید قافیة دوم را « صدقت»فرمود:  سناپایدار( است حضرت عثمان

پذیر است، یقیناً زوال هر نعمتییعنی و  «ز اا ل   م ح لل ل   ل ن        ي ُ لُّ »خواند که 

ّنل   ن     ُ    ل اْل »فرمود:  سحضرت عثمان این گفته تو درو  است،  « د ُزيدُ  ل   اْلو 

پذیر نیست. لبید گفت: ای گروه قریش قبل از این زوال های بهشتزیرا نعمت

همنشین شما را )مرا( هیچ آزاری نرسیده است، اما اینک امروز در حضور شما 

 احترامی روا داشته شد.ه من آزار و رنج و بینسبت ب

شخصی از اهل مجلس گفت: این یکی از جمله احمقانی است که با محمد 

)صلی اهلل علیه وسلم( همداستان شده اند، لذا از سخن این مرد تو ناراحت نباش، 

حر  این شخس را تردید کرد تا این که سخن به درازا کشید  سحضرت عثمان

را مشت زد که در اثر آن ضربه، چشم  سشده چشم حضرت عثمان و آن مرد بلند

سیاه و خراب شد، ولید بن مغیره حاضر بود و جریان را مشاهده  سحضرت عثمان
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گفت: ای برادرزاده قسم به خدا! با این  سکرد، آنگاه به حضرت عثمانمی

ن تکلیفی که به چشم تو رسید چشمت از کار افتاد، و تو تحت حمایت من از ای

 در جواب وی گفت: سنو  آزارها در امان بودی، حضرت عثمان

 .«الّله     ا ُلْل د   ل ل ص لب   م ل م ْثل   إل ى ل ا    ح     الّصح  ح ل   ا ْ ن ا إنّ  ي ا لّله   ال لْ »
قسم به پروردگار چشم سالم من نیز آرزومند چیزی است که برای چشم از 

 کار افتاده در راه خدا پیش آمده است.

ای ابو عبد شمس! یقیناً من تحت حمایت ذاتی هستم که از تو خیلی و 

ولید گفت: ای برادرزادة من! بیا تا باز تحت الحمایه  –باشد تر و قادرتر میباعزت

 من باشی، حضرت عثمان فرمود: خیر.

افروز است و در آن فوائد نظر من این است که این روایت خیلی ایمان

 ای از آن درم ذیل است مترجم(.ردهمتعددی وجود دارد )که فش

از اعمال این ابتال و آزمایشات و از بلیات و  شدر قلوب صحابه کرام -1

ای خو  و هراس و اضطراب وجود نداشت، بلکه آنها به سبب ها ذرهمصیبت

ای که با خداوند متعال و رسولش داشتند بأل و عشق صحیح و محبت صادقه

ورزیدند، و از جان و ست داشتند و به آن محبت میمصیبت را در رابطه با دین دو

ای است که آمدند، اهلل اکبر! عشق بمثابهدل در جستجو و تالش آن بیرون می

افتاد به جای این که بر آن اظهار چون یک چشم به نام خدا معیوب و از کار می

 با کند که باید چشم دوم نیز فی سبیل اهللتأسف و نگرانی شود، تمنا و آرزو می

 همین صدمه و باهم چنین وضعی مواجه شود.

طالب راحت و نفع و مفاد و آسودگی، هوس و مکاری است، عشق نه تنها این 

است که در راه طلب وصال محبوب هرنو  مصیبت و بال تحمل شود، حتی باید 

در آن راه مصیبت را راحت، بال را رحمت دانسته در حین ابتال و امتحان قلب 

 ت و لذت را احساس کند.سکون و راح

بر ذات پاک  شمترجم( که اصحاب کرام –)باید توجه داشته باشیم  -2

خداوند متعال چنان اعتماد و توکل داشتند که با کمال فراخ دلی و گشاده روئی 

رفتند، ولی خدا را رها کردن و فرسا میبه استقبال مصائب جانگداز و آالم طاقت
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را تحمل نکرده و آن  آمدن و پناهندگی به غیر اوبه جوار و حمایت غیر خدا در 

 دانستند.کاری شایسته نمی

در قلوب آنها اگر ترسی بود، فقط ترس خدا بود، خو  غیر خدا به  -3

کرد، اینک جلسه و کنفرانس اعدأ دین و دشمنان های آنها اصالً خطور نمیدل

راسر پر از مخالفان اسالم دایر است، مردم قریش همه اجتما  کرده اند و جلسه س

است، ولی بازهم یک بندة خدا به تنهائی بلند شده در اعالء و اعالن کلمة حق 

دهد، و به بانگ دهل حر  غلط آنها را ای تأمل و تردید را به خود راه نمیذره

کند، و از این تصور که معلوم نیست در جمع شوریدة کفار از سوی همة رد می

دهد و ای به ذهن خود راه نمیگذشت هیچ واهمهآنها بر یک جان چه خواهد 

گذرد هیچ باکی از جان حزینش می الحق کلمةبازهم از آنچه در پاداش اعال 

ندارد، بلکه اگر آرزو و تمنائی ممکن است داشته باشد فقط این است که بر چشم 

دیگرش نیز باید همان مصیبت وارد آید که بر چشم اولی وارد آمده است، سبحان 

 !اهلل

 قراری که به دل تمنا کردمچنان مزه داد بی

 قراری بودیای کاش در دو پهلو دل بی

 

افروز در سیره حلبیه، ابونعیم، البدایه و طبرانی نیز موجود این روایت ایمان

 .(1)است

                                           

 .3، م 318، ص بةالصحا ةحیا -(1)
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 داستان اسارت و زندانی صحابه کرام قدیم االسالم

 شهپر زا  و زغحن در بنحد قیحد و صحید نیسحت     

 قسمت شهباز و شاهین کرده انحد این سعادت 

 

قحدیم االسحالم در قبحال جحرم      شستمگران مکه بحرای سحزادادن صححابه کحرام    

 های موجود، آخرین پلة، حبس بود.شان از انوا  ستمشدنمسلمان

مظلومانه روانحة زنحدان و    صها نفر بیگناه را از یاران رسولکفار و مشرکان ده

هحا  اسحالم و بالچشحان محبحت قحرآن سحال     بند سالسل کردند، و آن جفاکشحان  پای

 فرمودند.های قید و بند را تحمل میها و مشقتصعوبت

 

 حضرت عیاش بن ابي ربیعه: -31

از طر  مادر برادر ابوجهل و خیلی قدیم االسالم اسحت. بحه    سحضرت عیاش

جحرم مسححلمانی، بححرادران مححادری وی ابوجهححل و حححارث، فرزنححدان هشححام او را بححا  

 .(1)« أيث له يم  له»حبوس و مقید ساختند ریسمان بسته م
در  سکنحد کحه حضحرت عیحاش بحن ابحی ربیعحه       شیخ االسالم ابن حجر نقل می

به جانب مدینه هجرت کرد، آنگاه برادران مادری  سهنگام هجرت حضرت عمر

وی ابوجهل و حارث فرزندان هشام در مدینه نحزد وی رفتحه و بحه وی گفتنحد کحه      

 که: مادرت قسم یاد کرده است

ل   لل  لس ل دش  يل ت  عل م ى تحاشل  حي  م  مل  أيث له  اللطل  يم  له »
 .«الم ل

نشیند، پس وی با آنها مالد و نه زیر سایه میتا ترا نبیند نه سرش را روغن می

 مراجعت کرد آنگاه آنها او را بستند در مکه زندانی و حبس کردند.

 .(2)فرموداً دعا میبرای رستگاری و نجاتش مرتب صرسول اهلل 

                                           
 .4، م 122طبقات ابن سعد، ص  -(1)

 استیعاب ذکر حضرت عیاش. -(2)
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 :سسلمه بن هشام -31

نویسد که وی خیلی قدیم االسالم بود، طبق روایتی که محمد امام ابن سعد می

بن اسحاق و محمد بن عمر نقل کرده اند او به سوی حبشه هجرت کحرد، و چحون   

 .(1)«يان ه يليلاه يضحاله ي ل لالظ  ح  ه»به مکه باز آمد، 
و کححتکش زد و او را گرسححنه و تشححنه نگهداشححت  ابوجهححل او را زنححدانی کححرد،

 نویسد که حضرت سلمه بن هشام از مهاجرین حبشه است.عالمه ابن عبدالبر می

 .«الصحلالل ل ل  م   ضا ال انه  لني »
 و از فضألشان بود. شو ایشان از خیار صحابه

آنان پنج برادر بودند، ابوجهل، عاص که هردو در بحدر بحه حالحت کفحر کشحته      

 که در غزوة بدر اسیر شد و فدیه ادا کرده آزاد شد.  سد، خالدشدن

مسلمان شدند، و از برگزیدگان و خیار  بو به حالت کفر مرد، حارث و سلمه 

 شدند و به خصوص حضرت سلمه که قدیم االسالم بود.مسلمانان محسوب می

 .«ييل از ال  ا يالب الم ل يام  س»
 متعال با شکنجه و آزار روبرو شد. در مکه محبوس شد و در راه خداوند

در حین نماز در دعا قنوت بحرای او و بحرای بقیحة مستضحعفین      صرسول اکرم 

 .(2)فرمودمکه دعا می

 

 بن ولید بن مغیره: سحضرت ولید -32

و بحه   ،برادر حضرت خالد بن الولید است، در غزوه بدر در سپاه مشحرکان بحود  

و مسحلمان شحده بحه مکحه      ،ه آزادی یافحت دست مسلمانان اسیر شد، و با دادن فدیح 

 رفت.

 .(3)« ظث  ال ه قظمه  ح  ظه م  ا لش اال  لالا  ال  ه يسلمه ال  ش لم»
بن هشام  پس قوم او بر وی شورید و او را گرفته با عیاش ابن ابی ربیعه و سلمه

 یکجا زندان کردند.

                                           
 .4، م 132طبقات ابن سعد، ص  -(1)

 استیعاب باب ذکر سلمه بن هشام. -(2)

 .4، م 131طبقات، ص  -(3)
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بعد از هحر نمحاز    صروایت شده است که رسول اکرم  ساز حضرت ابوهریره

فرمود: خداوندا! سلمه بن هشام و عیاش بن ربیعه و ولید بن ولیحد و  اینگونه دعا می

مسلمانان مستضعفی را که استطاعت هجرت را ندارنحد )از جحور و سحتم مشحرکین     

 .(1)مکه( نجات عطا بفرما

بحرای ایحن سحه شحخس دعحا       صبعد از غزوه بدر تحا سحه سحال پیحامبر گرامحی      

 .(2)فرمودمی

بن ولید به نحوی از زندان فرار کرده خود را به مدینه رساند، اما حضرت ولید 

 از وی پرسید، گفت: بدر بارة حضرت عیاش و حضرت سلمه  رسول خدا 

 .«تح   ل  ا ض   يش   يشمل  ا يثلقم  يل لم شمل م   يل صلم ه»
من از آن هردو در حالی جدا شدم که آنهحا در نهایحت تنگنحای و شحدت بسحر      

 های هردو باهم محکم بسته شده اند.یبردند و پامی

به وی دستور داد که تو به مکه برو و به بطحور مخفحی در منحزل     صرسول خدا

فالن آهنگر که مسلمان شده است بمان، و مترصد فرصتی باش چحون فرصحتی بحه    

دست آمد به نحوی خود را به نزد عیاش و سلمه برسان و به آنان بگحو کحه رسحول    

 داده است که به سوی مدینه حرکت کنید. به شما دستور صاهلل 

گوید که من به همین نححو عمحل کحردم و آن هحردو را بحا      می سحضرت ولید

خود همراه کرده به سوی مدینه راه افتادم، و از تحرس ایحن کحه مبحادا بحه دنبحال محا        

 .(3)کسی فرستاده شود با نهایت سرعت خود را به مدینه رساندیم

است که چون ولیحد بحن ولیحد، عیحاش بحن ابحی        از حارث بن هشام روایت شده

را همراه خود کرده به سحوی مدینحه بحه راه افتحاد محردان       بربیعه و سلمه بن هشام 

قریش از قضیه اطال  یافتند، خالد بن ولید گروهی از قوم خود را با خود همحراه و  

 بسیج کرده به تعقیب آنهحا پرداخحت و تحا عسحفان رفتحه از آنحان خبحری نیافتنحد بحا         

و همراهحانش بحه سحرزمین سحنگالخ      سنومیدی برگشتند، وقتی که حضرت ولیحد 

                                           
 .4، م 132طبقات، ص  -(1)

 .132طبقات، ص  -(2)

 .4، م 132طبقات، ص  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿95 مصائب صحابه

و انگشتی از پایش شکست و خون از  به زمین افتاد سمدینه رسیدند حضرت ولید

 آن را بست و خطاب کرده گفت: سآن جاری شد حضرت ولید

 .«ل        م ل اللَّه   س    ل   ي   ا مُدم      إ ْص      إ ل ل ْن    ش لْ »
نیستی جز انگشتی که از آن خون جاری شده است، چیزی دیگحر نیسحتی و    تو

 ای در راه خدا پیش آمده است.آن چه بدان دچار شده

 

 شتصمیم قریش در باره قتل آن هرسه حضرات

شود که مردم قریش به جرم پذیرفتن اسالم تصمیم از سیره ابن هشام معلوم می

را  شحضرت عیاش، حضحرت سحلمه  کشتن آن هرسه نفر، حضرت ولید بن ولید، 

کنحد کحه چحون حضحرت ولیحد بحن ولیحد        روایحت محی   /ابن اسحاق  –گرفته بودند 

مسلمان شد چند تن از مردان بنو مخزوم به نزد برادر وی هشحام بحن ولیحد رفتنحد و     

آنها متفقاً تصمیم گرفته بودند که این چند نفری که از میحان جوانحان بنحی مخحزوم     

: سلمه بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه و ولید آنها را بگیرنحد  مسلمان شده اند، یعنی

ایشان ترس و بیم ایجحاد فتنحه و شحر را داشحتند      و به قتل برسانند، زیرا آنها از ناحیه

کشحانند(، از ایحن   )یعنی آنها سایر جوانان را تبلیغ کرده بحه سحوی دیحن اسحالم محی     

ه ما تصمیم گرفته ایم کحه  جهت نزد هشام بن ولید رفته مشورت کردند و گفتند ک

این نوجوانانی که دین جدید را پذیرفته اند آنها را سرزنش کنیم، زیحرا محا از ایحن    

کنیم. هشام جواب داد که اشکالی ندارد، اما بر جریان بر دیگران احساس خطر می

شما الزم است که تنها او را عتاب و سرزنش کنید و از این که بحه ذات وی خطحر   

 هیز کرده و مواظب این نکته باشید.وارد کنید پر

ا  ُدْ  د ل  ّ  ل   ل ل  » ند ن ل  د    دْ  ىم ُا د ْ س   ل ل  ا الد  دْ ا ل ال    م   .«ت ا 
که برادرم کشته نشود و اال بین ما و شما همیشه مخالفت و کینه و جنگ ادامحه  

 خواهد یافت.

 کنم که:من بنام خدا سوگند یاد می

ْلُ ُمظهُ  ل ئ  ْ »  .«  ُيا   ل ْشح   ُ  ْ  ل  ّ م  قْد دُ  قد  د 
تحرین و معززتحرین فحردی از شحما را     اگر شما او را بکشید هرآینحه محن شحریف   

 خواهم کشت.
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توانحد در عحوض او جحان    آنگاه آنان گفتند: پروردگارا بر او لعنت کن که محی 

خود را به مخاطره اندازند، به خدا سوگند اگر این مرد از دست ما کشته شحود، در  

 یان ما مردی از همه بزرگتر و معززتر بقتل خواهد رسید.عوضش از م

و بدین نحو بنو مخزوم از حضرت ولید دست کشیدند، و خداوند متعال مکرو 

 .(1)توطئه دشمنان را دفع فرمود

 

 :سحضرت مصعب بن عمیر -33

، اسحالم آورده اسحت.   صوی از جمله کسانی است که در اوایل بعثحت پیحامبر  

سد که مصعب بن عمیر در دار ارقحم مسحلمان شحد، و از تحرس     نویامام ابن سعد می

مالقحات   صمادر و قوم خود اسالم خحود را پنهحان کحرد و مخفیانحه بحا رسحول اهلل       

خواند، رفت مادرش و قحومش  کرد، روزی عثمان بن طلحه دید که او نماز میمی

 را خبر داد.

 .«الح  ل ل ض إلى لحج م ى مح ظسل    زد  ل   ح  ظه  ألليه»
بحرد،  آنها او را دستگر کرده و به زندان سپردند، از آن پس در زندان به سر می

 .(2)تا این که به سوی حبشه هجرت کرد

 

 :سحضرت هشام بن عاص -34

 برادر کوچک حضرت عمرو بن العاص، فاتح آفریقا است.

)الف( پس از قبول اسالم با کاروان مهاجران به حبشه رفحت، بعحد از چنحد روز    

قبیله اش او را زندان و مقیحد سحاختند، چنحد سحال در      صجرت پیامبر اکرم خبر ه

فرصحت بحه    –زندان ماند، بعد از غزوة خندق ]که در سال پحنجم هجحری رخ داد[   

 .(3)دست آورده به مدینه رفت

نویسد که قدیم االسالم است، به ملک حبشه مهحاجرت  می /)ب( شیخ االسالم

کند کحه فرمحود: محن و    روایت می حضرت عمرکرد، ابن السکن به سند صحیح از 

                                           
 .1، م 343سیره ابن هشام، ص  -(1)

 .1، م 343سیره ابن هشام، ص  -(2)

 .3، م 242. بحواله مستدرک حاکم، ص 2، م 281مهاجرین، ص  -(3)
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عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن عاص وقتی که آمادة هجحرت شحدیم محن و عیحاش     

 صبح زود براه افتادیم.

 .(1)« ل     ي    ش لم يم س»
 و هشام به زندان سپرده شد و مبتالی امتحان شدیدی قرار داده شد.

م بحن عحاص از مسحلمانان    نویسحد کحه حضحرت هشحا    )م( عالمه ابن عبدالبر محی 

نخستین است، در مکه مشر  به اسحالم شحده و بحه سحوی حبشحه هجحرت فرمحود،        

به گوش وی رسید، از حبشه به مکه بحاز   صهنگامی که خبر هجرت رسول اکرم 

 گشت.

 ال دددده ال صددددلى الن ددددا الددددى الصندددد ق ال دددد  قدددد م م ددددى الم ددددل يقظمدددده لالددددظه  ح  دددده»
 .(2)«يسل 
او را در مکه زندان کردند تا جنگ خندق در زندان پس پدر و افراد قبیلة وی »

در مدینحه حاضحر    صبه سر برد و پس از جنحگ خنحدق بحه خحدمت رسحول خحدا       

 .«گردید

 

 افروز و آموزندهای ایمانیک واقعه

شیخ االسالم و حضرت عالمه ابن عبحدالبر رحمهمحا اهلل تعحالی در ضحمن بیحان      

 اند.افروزی نقل کرده شهادت ایشان واقعه ایمان

در سال  سدر روز جنگ اجنادین )که در زمان خالفت حضرت ابوبکر صدیق

 –سیزدهم هجری بین مسحلمانان و رومیحان بحه فرمانحدهی خالحد بحن ولیحد رخ داد        

نشینی کحرد آنگحاه در موضحعی    مترجم( چون لشکر رومیان شکست خورده، عقب

توانسحت  گرد آمدند که راهش خیلی تنگ و باریک بود و به جحز یحک نفحر نمحی    

کسی دیگر از آنجا گذر نماید، و رومیان در همان جا بحه جنحگ ادامحه دادنحد، در     

پیش روی کرد و بحه جنحگ بحا رومیحان      سهمان نقطه تنها حضرت هشام بن عاص

ادامه داد تا به شهادت رسید، و جسدش در وسط همان درة باریک و تنگه افتاد، و 

رد، وقتحی کحه مجاهحدان بحه آنجحا      راه را به روی سایر مجاهدان اسحالم مسحدود کح   

                                           
 .3، م 512اصابه،  -(1)

 استیعاب. -(2)
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ای دیگر نبود، انگاه کردنش چارهرسیدند جز با گذشتن از روی جسد او و پایمال

ها جنازة این شهید را پایمحال کحرده از روی   مجاهدان اسالم از این که با سُم اسب

آن به طر  دشمن گذر نمایند تحاشی و اجتناب کردند، )برادر بحزرگ حضحرت   

 بن العاص به مردم خطاب کرده چنین فرمود: هشام( حضرت عمرو

 ليطأه ث  الص ل  أيطئظه يثل شا يإنمل  يمه ي    اس    ه ق  ال إن !النلس ل  ل»
 إل ه  ح ال   ح إلى الم لمظن ي ي  ال ز مل ان     لمل قن ظه م ى النلس ت  ه ث  شظ

 .(1)« ظا اه نن   ا ممله ث  ياعلمه يلا لؤه لحمه  وم   و ل امحي
ای مردم! همانا خداوند به وی شهادت ارزانی داشت و روحش را )بمأل اعلی 

ای بیش نیست، لذا شما آن را پایمال کرده، و از برد( و آنچه اینجا افتاده است جثه

ها را به جلو بتازید، سپس خودش از همه جلوتر جسد برادر را روی وی اسب

ایر مسلمانان به دنبالش حرکت پایمال کرده از آنجا گذر نمود و پس از وی س

ها گذر نمودند تا این که جسدش کردند و از روی جسد حضرت هشام با اسب

تکه تکه شد، پس چون کافران کامالً شکست خوردند و مسلمانان به لشکرگاه 

کردن به سوی جسد برادرش شتافت و به جمع سقبلی برگشتند حضرت عمرو

های منتشر شده اش شده و استخواناز هم جدا  های گوشت بدن و اعضأتکه

 ای پیچیده مدفون ساخت.پرداخت و سپس همة آنها را در پوستینه

ای دردناک و صبر آزماست که برادر کوچک شهید اهلل، اهلل، چقدر منظره

شده است و الشة مجروحش در خاک و خون غلطیده در برابر چشمانش افتاده 

 آید!غان و نه ناله و شیون بیرون میاست، ولی از زبان برادر بزرگ نه آه و ف

های لشکر جسد تا لشکر اسالم، الشة این شهید را پایمال نکند و با سُم اسب

شهید پاره پاره نگردد و هر مفصل از بدنش جدا و هر عضوی از اعضا جسمش 

منقطع نشود، و گوشت و پوست او ریزه ریزه نگردند و قلب و جگر وی ذره ذره 

شود و غلبة اسالم متصور نیست و در غیر این بر کفر میسر نمینشود، فتح اسالم 

تواند کار آید و مقصد بخش قرآن و نظام راستین اسالم نمیصورت آئین حیات

 امکان ندارد که حاصل شود. صتنزیل قرآن و بعثت رسول اهلل 

                                           
 تذکره هشام. – 3م ، 512ص » استیعاب و اسبه -(1)
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 ترین کردار نمونه در تاریخروشن

و تابناک و درخشنده یک  در چنین موقعیت کردار و عملکرد روشن، تابنده،

تمام  –را مالحظه فرمائید  صمرد مسلمان، مجاهد عظیم و صحابی جلیل رسول 

کردن جسم اطهر یک شهید فی سبیل اهلل را در زیر سُم لشکر در بارة پایمال

های جهاد به تأمل و تردد افتاده و حیران است که برای پیش روی به سوی اسب

 تا حرمت این جسد مطهر نیز رعایت شود. دشمن چه تدبیری اتخاذ نماید

برای یک  بولی برادر بزرگ حضرت هشام شهید، حضرت عمرو بن العاص 

دهد و بالفاصله کنار الشة مجروح و ثانیه هم تردد و تأمل را به قلب خود راه نمی

شهیدشدة برادر کوچک خود ایستاده، تمام لشکر زیر فرماندهی خود را دستور 

 د:کنداده خطاب می

ای بیش روح برادر شهید به اعلی علیین پرواز کرده است، این جثه و الشه

نیست، لذا ای دالوران اسالم! با پاهای اسبان خود او را لگدمال کرده حرکت و 

پیشروی نموده، بر دشمنان دین حمله کرده و آنان را نابود کنید. و از آن پس 

های اسب تازد و با سُمیش میجلوتر از همه خودش اسب خود را نهیب داده به پ

کند، خود  الشة برادر عزیز و کوچک و شهید خود را پایمال کنان پیش روی می

و سپس تمام افراد لشکر از فرمانده شیر دل و بهادر خود اطاعت نموده بر روی 

کنند و در یک لحظه جسد جسد آن شهید نازنین پا گذاشته به جلو حرکت می

 شود.تکه تکه می پاک شهید فی سبیل اهلل

چون کافران از سپاه اسالم شکست فاحش و سنگینی خوردند و سپاه اسالم با 

 سپیروزی کامل باز گشت، مرد غازی مجاهد اکبر، حضرت عمرو بن العاص

پاشیدة برادر کوچک خود را جمع کرده و های و اعضای از همجسد و استخوان

 د.در چادری قرار داده برآن گره زده به خاک سپر

 رسمی، بخاک و خون غلیطیدندبنا کردند خوش

 خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را
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واقعیت این است که هرگاه اسالم برای آدمی محبوب باشد و مصالح اسالم و 

مسلمانان مورد نظر و ملحوظ و مطلوب باشد ظاهر است که انسان زیرک برای 

رای رسیدن به چنین هدفی واال تحصیل و تکمیل چنین مقصد ارفع و اعالئی، و ب

 .سازدبیدریغ قربانی می مصالح ذاتی و اغراض شخصی خود را

 شود بیدار در قلب شباب ماچون آن روح، عقابی می

 آیدش منزلگه خود، برتر از جمله سمواتنظر می

 

تا زمانی که جوان، اغراض ذاتی و منافع نفسانی را فدای مصالح و منافع اعالی 

ازد به منازل بلند و باالی آسمان مانند دست نخواهد یافت، پس تا دین و ملت نس

کند و در بند هوا و هوس است هنگامی که او بت اغراض ذاتی را پرستش می

ای انجام دهد، این همان تواند برای دین و ملت اسالمی خدمت شایستهنمی

ه، غالب و مبارزان دین و مجاهدان نستوه بودند که توانستند دین و ملت را زند

سرافراز نگهدارند و بت منافع شخصی خود را ریزه ریزه کرده به یک سو 

منافع شخصی خود را نثار  شمجاهدان اسالم به خصوص صحابه کرام انداختند.

منافع ملی نمودند، اعزه و اقارب اهل و عیال، اموال و امالک، ملک و وطن همه 

گذشتند آنگاه اسالم در دنیا غالب را رها کرده، حتی از جان خود در راه خدا نیز 

و چیره گردید در وهلة اول افراد فی سبیل اهلل شهید و قربانی شدند آنگاه قوم و 

 رو گردید.ملت کامیاب و سرخ

 دان وجود قومدان وجود فرد، حقیقیمجازی

 فدا تو بهر ملت شو، بسوزان این مجازی بت

 

یک  عمرو بن عاص  پس این عمل تابِنده و درخشندة فاتح مصر، حضرت

ای است از زنجیره دراز فداکاری افراد است و حلقه« زنی بت مجازیآتش»گونه 

 ای طالئی و زرینی است.برای منافع قوم و ملت، و سلسله

نثاری بسیار عظیمی است که انگیز و جاناین نوعی فداکاری عجیب و شگفت

 شود.از بیان و تصورش هم انسان لرزه بر اندام می
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در واقع اسالم عزیز بعد از پرداخت عزامت این چنینی و با صدها فداکاری و 

لرزه بر اندام کننده، بر کفر چیره شده، تاریخ را دگرگون ساخته و مسیرش را 

 تغییر داد.

بالعکس کسانی که از این مقصد ارفع بطور کلی بیگانه و ناآشنا هستند و هنوز 

ست ذاتی خود فار  و رها نشده اند های منافع شخصی و اغراض پاز پرستش بت

توانند به فداکاری و توانند برای دین و قوم و ملت فداکاری کنند، حتی نمینمی

نثاران دین در صدر اسالم ارم نهاده و آنها را با های جانبازان و جاننثاریجان

نگاه عظمت و قدردانی نظر کنند، و عوض این که از آن قطرات خون شهدا فی 

 که با کمال شهامت و مردانگی و جرأت و شجاعت و بهادری، بمنظور سبیل اهلل

حفاظت و حمایت و پشتیبانی حق، و سرکوبی باطل درس و سبق فداکاری و 

زنی کرده و مجالس عزا بر گزار نثاری و شهادت را بیاموزند مأتم و سینهجان

 فالی اهلل المشتکی. –نمایند می

 

 :شجندل بن سهیل و حضرت ابو حضرت عبداهلل بن سهیل -36 -35

نویسد که سهیل از رؤسای ف( مؤلف فاضل و دانشمند سیر الصحابه می)ال

قریش بود به همین جهت همانند سایر رؤسای قریش از شدیدترین دشمنان اسالم 

سازی قدرت الهی را باید و از دشمنان بانی اسالمی علیه السالم بود؛ ولی کرشمه

نثارانی برای اسالم مانند: من سرسخت اسالم، جاندید که در خانة همین دش

به وجود آمدند، این  شحضرت عبداهلل بن سهیل و حضرت ابو جندل بن سهیل

بودن از هردو در آغاز دعوت اسالم مشر  به اسالم شدند؛ و به جرم مسلمان

فرصت به  سهای گوناگونی را متحمل شدند، عبداهللدست پدر خود دشواری

سوی حبشه هجرت نمود، ولی در هنگام بازگشت از آنجا دوباره دست آورده به 

برادر و  –در پنجة ظلم پدر ظالم اسیر شد، و در مواقع جنگ بدر رهائی یافت 

تا هنگام صلح حدیبیه تحت ظلم و ستم قرار گرفت در  سدیگر یعنی ابو جندل

هیل موقع صلح حدیبیه، نمایندگی نوشتن قرار داد مصالحت از طر  قریش با س

بود یکی از جمله شرایطی که سهیل پیشنهاد کرد این بود که اگر شخصی از 

قریش ولو این که مسلمان باشد فرار کرده به نزد مسلمانان پناهنده شود، مسلمانان 
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موظفند که او را به سوی قریش باز گردانند، مسلمانان گفتند: ما هرگز چنین 

دست مشرکان تحویل داده شود،  توانیم بپذیریم که مسلمانی بهشرطی را نمی

هنوز این گفتگو جریان داشت که ابو جندل فرزند سهیل که به نزد پدر اسیر بود 

به نحوی موفق به فرار شده و خود را به اردوگاه مسلمانان رساند، و زنجیرها تا به 

 حال در پاهایش بسته بود.

لین مرحلة گفت: ای محمد! این او صن سهیل او را دید به پیامبر اکرمچو

فرمودند که تا به حال این فقره از  صکردن بر این شرایط است، پیامبر اسالم عمل

قرارداد به تصویب نرسیده است و ما آن را هنوز قبول نکرده ایم، سهیل گفت: 

دهید ما با هیچ شرطی صلح نخواهیم کرد، اگر شما ابو جندل را به ما تحویل نمی

، اما سهیل به هیچ عنوان حاضر نشد بپذیرد، و خیلی اصرار فرمود صپیامبر خدا

دادن ابو جندل بسیار اصحاب کرام نیز در مورد بازگرداندن و به کفار تحویل

ای بود برای مخالفت کردند، ولی چون این صلح در واقع به منزلة مقدمه

 صهای آیندة اسالم و مسلمانان، از این جهت رسول اکرمها و کامیابیموفقیت

را قبول کرد و ابو جندل دوباره پا به زنجیر باز فرستاده شد و پیمان  شرط سهیل

 .(1)صلح به امضاء رسید

نامه در فرماید که در عین زمانی که صلح)ب( عالمه شبلی نعمانی مرقوم می

شدن بود، پسر سهیل حضرت ابو جندل که مسلمان شده بود، و کفار حال نوشته

رسانیدند به انوا  اذیت و آزار به وی می وی را در مکه مقید ساخته بودند و

و مسلمانان آمد و در جلو  صنحوی فرار کرده پا به زنجیر به خدمت پیامبر اکرم 

ای است که باید به مفاد و همه افتاد هسیل گفت: ای محمد! این اولین لحظه

بندهای معاهده صلح عمل شود، لذا طبق شرایط صلح او را به من تحویل دهید. 

نامه نوشته و امضاء نشده ر بزرگوار صلی اهلل علیه وسلم فرمود: هنوز صلحپیامب

چندین  صاست، سهیل گفت: پس ما به این ترتیب صلح را قبول نداریم، پیامبر

                                           
، ملخصاً بلفظه مأخوذ از بخاری. کتاب الشروط فی 1، م 22تا  21سیر الصحابه، ص  -(1)

 الجهاد و المصالحه مع اهل الحرب.



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿013 مصائب صحابه

مجبوراً و با دل  صمرتبه اصرار کرد، ولی سهیل اصالً رضایت نداد، رسول اکرم 

 ناخواسته آن را قبول فرمود.

ای زده بودند که آثار ضرب بر روی جسمش به اندازهرا  سکافران ابو جندل

های خود را ظاهر کرده به آنان تا هنوز باقی بود، او در میان جمع مسلمانان زخم

نشان داد، و گفت: ای برادران مسلمان! آیا بازهم دوست دارید مرا در چنین 

ارید؟ از سپام آیا دوباره مرا به دست کفار میوضعی قرار دهید، من مسلمان شده

به سوی ابو  صهای وی تمام مسلمانان به هیجان درآمدند، رسول اکرماین سخن

 جندل نگاه کرد و به وی چنین گفت:

 م     م       ي ل م  ْ  ل     ي لا ل   ي ي لَّ  ا زَّ  اللَّه     إ نَّ  ي اْم     ْ  اْص  حْ  ي ْن  د   ل ال ل   ل»
ی ابو جندل صبر کن و منتظر اجر و ثواب باش، ا» «ي م ْصح يل    د ح يل   اْلُمْ   ْ   ا     

 .«همانا خداوند برای تو و برای سایر مظلومان چاره و راه نجاتی پیدا خواهد کرد

 .(1)ناچار شد که دوباره پا به زنجیر برگردد سخالصه حضرت ابو جندل

)م( در صحیح بخاری چنین ذکر شده است که حضرت ابو جندل خطاب به 

 مسلمانان گفت:

ْئ ُ  ي ق  ْ  اْلُمْ ح        إ ل ى ُل  دُّ  اْلُمْ ل م    م م ْ   ح   ىْ ل  »  ل     ُ  ق  ْ  م ل تد ح ْين   ل ل   ُمْ ل م ل ي 
اال ل ُالِّب   ق  ْ  ي   لن    .(2)«اللَّه     ى ش      ا ا ل 

ام دوباره ای جماعت مسلمان! آیا پس از این که مسلمان شده به نزد شما آمده

هائی را که من از رگردانده خواهم شد؟ مگر شما آثار اذیتبه سوی مشرکان ب

 بینید؟ و به وی در راه خدا عذاب شدیدی رسیده بود.ام نمیدست آنها چشیده

 )د( و در سیرت ابن هشام چنین آمده است:

در حالی که زنجیر آهنین در پا داشت آمد و رسید چون سهیل او  سابو جندل

زد، ان او را گرفته و به صورت و دهان وی میرا دید از جای برخاست و گریب

 کشید تا او را باز گرداند.انش را با نهایت سختی گرفته و با زور و قوت میبگری

 اْلُمْ ح        إل ى ل ُل  دّ  اْلُمْ ل م      م ْ   ح     ل ص ْظت ه   ال أ ْال ى   ْصُحخُ  ي ْن  د   ل الُظ ي ي   ل  »
 .(1)«د  ن ا   ا  د ْا  ُنظن ا

                                           
 .1، م 456سیرت النبی، ص  -(1)

 صحیح بخاری، باب الشروط فی الجهاد و المصالحه. -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿014 مصائب صحابه

آورد که ای گروه مسلمانان، با آواز بلند فریاد برمی سو حضرت ابو جندل

 آیا من باز به سوی مشرکان برگردانده شوم تا در مورد دین، مرا به فتنه وادارند؟

نویسد: طبق روایت محمد بن اسحاق، و محمد بن )هح( امام ابن سعد چنین می

هجرت دوم( هجرت  عمر حضرت عبداهلل بن سهیل به سوی کشور حبشه )در

 کرد، و چون از آنجا به مکه باز آمد:

 .(2)« ألله لالظه  أيث ه ان ه ي  نل  ا د نه»
پدرش )سهیل( او را گرفتار ساخت و او را بسته نزد خود اسیر نمود و در بارة 

 دین او را به ابتال و آزمایش شدید مبتال ساخت.

 

 :سبصیرحضرت ابو  -37

های معرو  اسالم است، امام بخاری شخصیت نامش عتبه بن اسید است، از

در کتاب صحیح خود از وی سخن به میان آورده است، و امام ابن اسحاق، در 

ای بسیار طویل و عجیب بیان کرده است، به خاطر قبول اسالم با مورد ایشان واقعه

 گوید:های قید و بند و اسارت روبرو شد، امام ابن اسحاق میشدائد و سختی

 31از جمله کسانی بود که در مکه زندانی شدند. ) (3)«ال م ّ ل   ُم  س   م ّم ْ    لن  »

 حکایت بیش از هفتاد نفر صحابی(. 126تا 

و  ششود که تعداد صحابة مظلوماز نوشتة امام ابن اسحاق روشن می

بردند بیش از هفتاد تن بودند، و ای که در اسارت مشرکان مکه به سر میستمدیده

 ته است:وی چنین نوش

از میان مسلمانان زندانی در مکه حدود هفتاد نفر موفق شدند از زندان »

 .(4)«بگریزند، و نزد ابو بصیر گرد آیند

                                                                                                
 .3، م 332سیره ابن هشام، ص  -(1)

 .3، م 426طبقات، ص  -(2)

 .3، م 331سیره ابن هشام، ص  -(3)

 .3، م 338سیره ابن هشام، ص  -(4)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿015 مصائب صحابه

هرگاه از میان محبوسان و اسیران حدود هفتاد نفر به نحوی موفق به فرار شده 

گرد آمدند: معلوم شد که جمع کل تعداد اسیران بیشتر  سبه نزد حضرت ابو بصیر

 هفتاد نفر بوده است. از

 

 حضرت طلیب بن عمیر: -117

ایشان از جمله کسانی اند که در آغاز بعثت اسالم آوردند و طبق روایت 

ولی مع الوصف طبق  .(1)حاکم در دار ارقم مسلمان شده ابولهب دائی وی بود

ذری چون مشرکان، مسلمانان را در شعب ابی طالب محصور کردند، نوشته بال

 )دائی خود( ابو لهب را زد و مجروح کرد. سحضرت طلیب

 .(2)« أيث ظه طل  ل    ألليا»
 آنگاه مشرکان طلیب را گرفته و محکم بستند.

این بود داستان )پردرد( اسارت اسیران جفاکش اسالم، ولی خیلی ناتمام و 

های مفصل را ندارد. مختصر، زیرا این اثر مختصر، گنجایش بعثت این داستان

 –حدیث مفصل بخوان ازین مجمل مصر : تو خود 

 )نقل از مترجم(.  ضا ال ت للى ان   ليم    يانل الا له ي حمه الم    هم  

 

 

 به خاطر اسالم شعریاني و تشنگي صحابه

، شتحت این عنوان واقعاتی را مالحظه خواهید فرمود که چگونه صحابة کرام

 خریدند.سزای عریانی و تشنگی را به خاطر اسالم با جان و دل می

 

 :سحضرت عبداهلل ذوالبجادین -118

کنحد کحه عبحداهلل مزنحی     از ابن اسحاق روایت محی  /شیخ االسالم امام ابن حجر 

یتیمی بود که در آغوش عموی خود پرورش یافت و عمویش نسبت به وی کمال 

 لطف و کرم را داشت، ولی چون متوجه شد که وی مسلمان شده است.

                                           
 .2، م 225اصابه، ص  -(1)

 . ذکر حضرت عبداهلل.2، م 332اصابه، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿016 مصائب صحابه

 .«ثظاله م  يحده م ى لانله شاء  ل منه  نزع»
هحایش را نیحز از تحن    هرچیزی را که به وی داده بود باز پس گرفت حتی لبحاس 

بعد از آن به نزد مادر خود آمد مادرش چحادری داشحت آن را دو تکحه     –درآورد 

کرده به حضرت عبداهلل داد وی یک تکه اش را ازار و تکه دیگر را ردأ کرده بحه  

حاضحر شحد، آن   صت حضرت رسحول اکحرم   تن خود پوشید و صبح زود به خدم

م دَ فرمود: تو عبداهلل ذوالبجحادین )صحاحب دو چحادر( هسحتی، تحو بحر       صحضرت

 بر باب نبوی اقامت گزید. ساز آن پس حضرت عبداهلل –دووازة من باش 

و عالمحه ابحن    ،روایت این موضو  را عالمه ابحن جحوزی بحه نقحل از ابحن سحعد      

ه معین الحدین نحدوی بحه نقحل از اسحدالغابه نیحز در       عبدالبر به نقل از ابن هشام، و شا

 .(1)کتب خود آورده اند

 

 :سحضرت ابوامامه باهلي -119

او را  صاش صدی بن عجالن است، پس از قبول اسالم، پیحامبر خحدا   نام نامی

برای تبلیغ دین و دعوت به اسالم نزد قبیلة خودش فرستاد، وی به نحزد محردم قبیلحة    

دادن شتران خود مشغول دوشیدن و نوشیدن نان پس از آبخود زمانی رسید که آ

یعنی خدمت « مرحبا بالصدی بن عجالن»شیر آنها بودند، چون او را دیدند گفتند: 

کنیم ای صدی بن عجحالن، و بحه اسحتقبال وی درآمدنحد و     تو خیر مقدم عرض می

ق اطحال   پس از انجام مراسم استقبال اولین سؤالی که از وی کردند این بود که طب

 ای؟دین شده( بیصواصله تو هم با آن مرد )رسول خدا 

ام، البته به خدا و رسحول او ایمحان   دین نشدهدر پاسخ گفت: خیر! بی سابوامامه

مرا ماموریت داده به نزد شما فرستاده است تا شما را بحه   صام، و رسول اهلل آورده

قوم خود با جواب منفحی   اسالم دعوت کنم، و سپس تبلیغ را آغاز کرد و از طر 

روبرو شد و آنها انکار کردند، در اثنای سخن، ابوامامه احساس تشحنگی کحرده از   

آنها چند جرعه آب خواست، ولی چون تمام افراد قبیله به سبب مسلمانی وی با او 

                                           

، استیعاب ذکر حضرت عبداهلل، سیرالصحابه، جلد هفتم 1، م 281، ص ةالصفو صفة -(1)

 حاالت حضرت عبداهلل.



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿017 مصائب صحابه

دشمن شده بودند به وی یک جرعه آب هم ندادند، و همحان اشخاصحی کحه چنحد     

مرحبا گفته با احترام به استقبالش رفته بودند در موقع  لحظه قبل به وی خیر مقدم و

خوردن به وی گفتند که با لب خشک و تشنه بمیر، ما یک قطره آب تقاضای آب

کننحده را شحنیده حضحرت ابوامامحه بحر روی      به تو نخواهیم داد، این جواب مایوس

الهی های پرتپش و گرم دراز کشید و چون خواب رفت در عالم رؤیا به امر ریگ

سیراب شد. چون بیدار شد دید که مردم قبیله بر بداخالقی خود همدیگر را دارند 

گویند که سحرداری از سحرداران شحما بحه نحزد شحما       کنند و میمذمت و مالمت می

آمد، شما حتی شیر و خرما به وی تعار  ننمودید، بعد از ندامت و انفعال مقداری 

کحردنش سحرباز زده   از قبول ست امامهخرما و شیر به نزد وی آوردند، ولی حضر

 .(1)انکار کرد، و گفت خداوند مرا سیراب فرمود

الحمدهلل که سرمسحتان بحادة توحیحد در ردیحف اذیحت و آزارهحای دیگحر آزار        

عریححانی و گرسححنگی و تشححنگی را نیححز تحمححل فرمودنححد، و در ردیححف انححوا         

راه خدا کردنحد،   های دیگر لباس و پوشاک و خورد و نوش را نیز فدایفداکاری

 رضی اهلل تعالی عنهم اجمعین.

 

 :سحضرت ابو رافع -111

بود، ولحی بحدین جهحت در ردیحف غالمحان       صوی غالم حضرت رسول اکرم

مظلوم تذکره اش قبالً بیان نشد که وی داخل گروه سابقش اولین از بردگانی کحه  

ت م حضحر نویسد: قحبالً وی غحال  می هد  تعذیب قرار داده شدند نیست، ابن سعد

به طور هبه داده بود، وقتحی حضحرت عبحاس     صعباس بود و آن را به رسول اکرم

 .(2)به مناسبت این خوشحالی او را آزاد کرد صمسلمان شد پیامبر اکرم 

 کند که گفت:امام ابن سعد از او روایت می

سحاختم، روزی در همانجحا   من آدم ناتوانی بودم کنار چاه زمزم نشسته تیحر محی  

ختن تیر بودم، ابولهب و ابوسفیان بن حارث آمدند، ابولهب بر چهرة من مشغول سا

                                           
 .2، م 115اصابه، ص  -(1)

 .4، م 13طبقات، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿018 مصائب صحابه

با دست خود شدیداً زد، من به سبب آن خشم شدم و چون ضعیف و ناتوان بحودم  

 .(1)ابولهب مرا بر زمین انداخت و بر باالی سینة من نشسته مرا مورد ضرب قرار داد

 

 داستان ناتمام

شان، امحا  و رویداد بالی صرسالت محمدیاین بود داستان غم پروانگان شمع 

این داستان ابتلد هنوز ناتمام است، زیرا واقعات جانکاهی و دلسوزی یاران رسحول  

، ال اقحل از لححاظ   شغلطیدن و در آتش سوختن اصحاب نبحی و در خاک و خون

 باشد.بضاعت و تهی دستی مانند من نمیسرمایه علمی در خور بیان بی

                                           
 .14، تا 13ایضاً، ص  -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿019 مصائب صحابه

 در قرآن مجید شکرام بیان مظلومیت صحابه

یخ از واقعححات و رهمححانطوری کححه واضححح اسححت: دامححن گسححتردة سححیرت و تححا 

مملو است، ولی صر  نظر از آن در  شحکایات مظلومیت دردانگیز صحابه کرام

قرآن مجید هم تذکرة مظلومیت و ابتال آنان وجود دارد قبل از مورخان اسالمی و 

و بیان آن پرداخته اسحت؛ لحذا االن بایحد    نویسان، خود خداوند متعال به ذکر سیرت

را از کتحاب اهلل و قحرآن عظحیم گحوش کنحیم کحه        صمظلومیت یحاران رسحول اهلل   

 فرماید:می

1- ﴿                   

     ﴾ ( 26سورة انفال، آیة.) 

 (1)د زمانی را که شما در سرزمین مکه عده بسیار قلیل و مستضعفو بیاد آری»

بودید، هر زمان از این که مبادا کفار شما را بربایند )و نابود کنند( احساس خطر 

 .«کردیدمی
کسی و بیچارگی و نهایت مظلومیت این الفاظ، بی« مبادا کفار شما را بربایند»

تواند قیاس و ، و آدم با بصیرت مینمایندو بالکشی صحابة کرام را اظهار می

علیه در سرزمین مکه ایام  استنباط کند که یاران پیامبر گرامی صلوات اهلل وسالمه

 زندگی را با چه انوا  مصائب بسر برده اند.

2- ﴿                      

                           ﴾ 
 (.15)سورة نساء، آیة 

و شما را چه شده است که در راه خدا و به خاطر مستضعفان از مردان و زنان »

مش ستمکارند ای که مردگویند: پروردگارا! ما را از این قریهو کودکانی که می

 .«کنیدبیرون کن، جهاد نمی
ظلم و ستم و جالدی و سفاکی، جور و جفای مشرکان مکه بیش از این دیگر 

داده شده است، صحابه کرام از ظلم و « ظالم»چه باشد که در قرآن به آنها لقب 

                                           
 کسی که مردم او را خوار بدارند و ناچیز و ضعیف انگارند. -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿001 مصائب صحابه

جور آنها به تنگ آمده هجرت کردند، ولی بازهم عدة زیادی از مردان و زنان و 

سر و سامانی و نداشتن امکانات، یا به وان و ضعیف که یا به علت بیکودکان نات

علت جلوگیری کفار هنوز در مکه مانده بودند و موفق به مهاجرت نشده بودند، 

کردند و نهایت اذیت میاین گروه مستضعفان را از مسلمانان، کافران قریش بی

کردند که پروردگارا! دعا می دادند وآنها آه و نالة مظلومانه به بارگاه الهی سر می

ای پیدا کن کما برای رستگاری ما از چنگال جبر و تشدد این ستمکاران، راه چاره

 این که آخر االمر خداوند متعال دعا آنان را اجابت فرمود.

بدین نحو که آن دسته از صحابه کرام را که در مدینه ساکن بودند به منظور 

ذاب بودند ترغیب و به سوی جهاد تشویق ای که مبتالی عدادن صحابهنجات

 فرمود.

3- ﴿                        

               ﴾  (.41)سورة نحل، آیة 

جرت کردند، پس از آن که بر آنها ظلم شد، و کسانی که در راه خدا ه»

دهیم؛ و همانا مزد آخرت از آن هم بزرگتر هرآئینه آنها را در دنیا جای خوب می

 دانستند.است، اگر آنها یعنی: )دشمنان صحابه( می

4- ﴿                   

               ﴾  (.112)سورة نحل، آیة 

ها سپس یقیناً پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از مبتالشدن به مصیبت»

هجرت کردند و سپس جهاد کرده )و در مقابل شدائد( صبر نمودند همانا 

 .«پروردگار تو بعد از آن حتما بخشاینده و مهربان است
 

 است شعلت اساسي هجرت، مظلومیت صحابه

از این ارشادهای خداوندی این واقعیت نیز روشن گردید که اساس هجرت بر 

کاری و جالدی و سفاکی، انگیزی و ستمقائم است، وقتی فتنه شمظلومیت صحابه

آشامی مشرکان مکه به اوم و به مرحلة ارتقا خود رسید، و قهر و خونریزی و خون

آزمایش، تعذیب و تکلیف، ظلم و ستم و شدت و اذیحت نسحبت بحه     غضب ابتال و



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿000 مصائب صحابه

صحابة کرام از حد گذشت، آنگاه اجازة هجحرت بحه آنحان داده شحد، لحذا اسحاس       

 .باشد، هجرت مظلومیت و مقهوریت صحابة کرام می

5- ﴿                             

          ﴾(1). 
شود، اجازة جهاد داده شد به کسانی که از طر  کفار با آنها جنگ کرده می»

زیرا نسبت به آنها ظلم شده است، و همانا خداوند بر نصر آنها یقیناً توانا است، 

گویند: اخرام شدند که می از شهرهای خود به ناحق فقط به این جهت کسانی که

 .«پروردگار ما اهلل است
 

 است شعلت اساسي جهاد نیز مظلومیت صحابه

قبالً بیان شد که اساس هجرت بر مظلومیت صحابه قائم اسحت. در اینجحا علحت    

کحرام   مشروعیت جهاد نیز مظلومیت صحابه قرار داده شد، و گناه و تقصیر صحابه

داننحد و  فقط این عنوان شده است که آنها تنها خداوند یکتا را پروردگار خود محی 

 غیر از این هیچ گناهی ندارند.

به خاطر عقیدة توحید مشرکان مکه مشتعل و خشمگین شده، صححابة کحرام را   

هد  ظلم و شدائد قرار دادند و تا حدی آنان را آمام و نشحانة جحور و جفحا قحرار     

ن مظلومحان مجبحور بحه تحرک وطحن گشحتند، ولحی چحون در آنجحا نیحز           دادند که آ

مشرکان مکه نگذاشتند که آرام بنشینند و بحه آسحودگی بحه سحر برنحد و بحر مدینحه        

شورش کردند تا اسالم و مسلمانان را نابود کنند، آنگاه جهاد با کافران فرض قرار 

 گرفت.

                                           
 .42و قسمتی از آیة  32سورة حج، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿002 مصائب صحابه

 یک نکتة مهم:

ی ایحن واقعیحت نیحز مشحخس و     بطحور ضحمن   شدر بیان مظلومیت صحابه کحرام 

هایشان اخحرام  به ناحق و بیگناه از خانه شمبرهن شد که جمیع حضرات مهاجرین

گردیدند، یگانه جرم و تقصیر غیر قابل گذشت آنان )از نظر دشحمنان دیحن( فقحط    

این بود که ایمان و اسالم و ربوبیت و وححدانیت خحدای یکتحا را قبحول و اعحالن و      

کارند کسانی که نابکارانه و سعی ناپحاک  اندیش و اشتباهطاظهار کردند، چقدر غل

بخصححوص حضححرات  شبححر ایححن دارنححد کححه دامححن ایمححان و عمححل صحححابة کححرام  

را داغدار جلوه دهند؛ و شخصیت عظیم آنان را هد  طعحن و تشحنیع    شمهاجران

 .(1)قرار داده

گحواه  آوردند که شحاهد عحادل و   کاش آنها به کتاب اهلل، قرآن مجید ایمان می

 گناهی تمام حضرات مهاجرین است.آالیشی و بیطهارت نفس، پاکدامنی، بی

مترجم( که سلسحلة جحور و سحتم و     –)این امر از عجائب دردآمیز تاریخ است 

پایان یافت، اما سلسلة ظلم و ستم دشحمنان   شتعدی مشرکان مکه نسبت به صحابه

جم( نسبت به آنان پس از متر –)که در واقع کافرانی مسلمان نما هستند  شصحابه

مترجم( که مظلومیت  –ها هنوزهم ادامه دارد. )در نتیجه آشکار است گذشت قرن

در تواتر و تسلسل آن تفاوت و فرقی ایجحاد نشحده    (2)صحابه کرام غیر مختتم است

 رضی اهلل عنهم اجمعین. –است 

6- ﴿                      

                           

      ﴾(3). 
انده شدند، و در راه من به ها بیرون رپس کسانی که هجرت کردند و از خانه»

آنان آزار رسحانیده شحد و جهحاد کردنحد و کشحته شحدند، حتمحًا خطاهحای آنحان را          

                                           
 –گیرند تصریحات قرآن مجید نسبت به بیان عظمت و شخصیت بیمثال آنان را نادیده می -(1)

 مترجم.

 مترجم. –ها هپس از گذشت سد -(2)

 .125سورة آل عمران، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿003 مصائب صحابه

هائی خواهم کرد که در میان آنها نهرها جریان بخشم و آنان را حتماً داخل با می

 دارد، این مزدی است از جانب اهلل و نزد خداوند مزد بسیار خوب موجود است.

 

 خدا اذیت شدن در راه

شهادت زنده و جاوید نصوص قرآنی وجود دارد کحه آزار و تکحالیفی کحه بحه     

شد محض و خحالس در راه خحدا و بحه خحاطر خحدا      داده می حضرات مهاجران 

بود؛ و در عوض آن از جانب خداوند متعال بحه آنحان بهشحت اعطحا شحد، و حسحن       

 ثواب و مزد نیکو به نزدیک پروردگار موجود است.

 ذیتمردم به آنان در راه خدا چیزی دیگری جز آزار و ا وگرنه، از طر 

هایشان بیرون رانده شدند و در عوض خدمات ارزنده رسانده نشد و از خانه

شان، طعن و تشنیع، مذمت و مالمت، سب و شتم عایدشان شد. بدیهی اسالمی

است که این بدترین عوضی است که از جانب بدترین اشخاص دنیا به آنان داده 

شود، خداوند آنان را هدایت فرماید، به هرحال از آیات عدیدة قرآنکریم، می

همچنین از این ارشادات ربانی  –واضح و ثابت است  شمظلومیت صحابه کرام

﴿              ﴾  و﴿        

 ﴾ هجرت بدنبال ظلم و ستم هم مبرهن و آشکار شد که اقعیت و غیره این و

کاری و خونخواری جویی و جفاکاری، ستمو فتنه و ابتأل به عمل آمد، چون فتنه

 به اوم خود رسید آنگاه دستور و اجازة هجرت فرا رسید.

 پردازیم:در زیر به شرح مواردی در باب هجرت می

 

 هجرت به حبشه

به اوم رسیدند و سحرزمین مکحه بحا وجحود وسحعت      چون مظالم و شدائد قریش 

بالکشحان محبحت و پروانگحان     صتنگ شد، رسحول اکحرم   شخود بر صحابه کرام

خحود هجحرت دلیحل     –شمع رسالت را اجازه داد تا به سوی حبشحه هجحرت کننحد    

آشحامی و سحفاکی و سحتمکاری و جفاکحاری     ثبوت این واقعیحت اسحت کحه خحون    

گر غیر قابل تحمل شحده بحود بحه همحین جهحت      مشرکان به حدی رسیده بود که دی



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿004 مصائب صحابه

نثاران اسالم وطن عزیز خود را ترک داده غربحت و دوری از وطحن را اختیحار    جان

 کردند.

 کند:)الف( حافظ ابن عساکر از حضرت ام سلمه روایت می

لمل ضلق  م ل يليمم لصحلب  سظد ال صلى ال ال ه يسل  ي  نظا ي ليا مل »
ل    ن   د    ن  سظد ال صلى ال ال ه يسل للا نل  ا د ن   ي يا  ص     م  ال اء

 .«...مال  ان  
آزار داده شدند و در  صین مکه تنگ شد و یاران رسول اهللچون سرزم

آزمایشات و ابتالها انداخته شدند، و آنچه که از بال و فتنه و مصیبت به آنها 

دورکردن آنها و دفا  از برای  صدیدند و متوجه شدند که رسول خدا رسیدمی

به آنها دستور مهاجرت به سوی  صهت رسول خداآنها قادر نیست: از این ج

 .(1)کشور حبشه را داد

کنحد کحه چحون تعحداد     )ب امام ابن سعد از امام زهری رحمهما اهلل روایت محی 

کردنحد بسحیاری از    مسلمین افزایش یافت و ایمان و اسالم خود را اعحالن و اظهحار  

 شرکان بر مؤمنان قبیله و فامیل خود شوریدند.کفار و م

 .«  ن    ا  د ن   يل اديا  لالظش  يسونظش  »
، و به زندان انداختند و خواستند که مبتال می کردندعذاب و اذیت  بهو آنها را

 آنها را از دین منحر  سازند.

به آنها اجحازة هجحرت بحه سحوی حبشحه را داد و       صبه همین سبب رسول خدا

مردان قریش تا ساحل دریا برای  –همه یازده مرد و چهار زن هجرت کرد پیش از 

تعیب آنها حرکت کردند، ولی آنها قبل از رسیدن مردان قحریش در کشحتی سحوار    

 .(2)شده رفته بودند

)م( امام ابن سعد و ابن هشام رحمهمحا اهلل فهرسحت کامیحابی را از ایحن پحانزده      

رم کحرده انحد کحه در آن نحام حضحرت      های خحود د در کتاب مهاجر مرد و زن 

در سحر فهرسحت قحرار دارد، و     صش رقیه دختر رسول اهللعثمان بن عفان و همسر

                                           
 .3، م 12، ص البدایه والنهایه -(1)

 .3، م 223طبقات، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿005 مصائب صحابه

شامل اسمای گرامی حضرت زبیر و حضحرت عبحدالرحمن بحن عحو  و حضحرت      

نیحز   بعثمان بن مظعون، و حضرت عبداهلل بن مسعود و حضرت مصعب بن عمیحر 

هست 
(1). 

س حضرت جعفر بن ابحی طالحب هجحرت کحرد و     گوید: سپ)د( ابن اسحاق می

 .(2)پشت سر وی سایر مسلمانان هجرت کردند

نویسد: عموم مورخان بر این تصور هستند که تنهحا  )هح( عالمه شبلی نعمانی می

کسانی هجرت کردند که هیچگونه پشتیبان و مددکاری نداشحتند، ولحی در لیسحت    

ین دلیل این امحر قویحاً قحرین قیحاس     شوند، به همای دیده میمهاجران افراد هر طبقه

باشد که ظلم و تعدی قریش تنها به کسانی که پشتیبان نداشتند، مححدود نبحود؛   می

های بزرگ نیز از دست ظلم و ستم آنهحا در امحان نبودنحد، ایحن     حتی افراد خانواده

و بر روی  انگیز است که افرادی که بیش از همه مظلوم بودندمطلب خیلی شگفت

هایشان در ، و غیره نامششدند یعنی حضرت بالل، عمار، یاسروابنده میاخگرها خ

رسحد، علحت آن غیحر از ایحن دو امحر چیحز دیگحر        لیست مهاجرین حبشه به نظر نمی

سر و سامانی و ناتوانی آنها به حدی رسیده بود که سفرکردن تواند باشد، یا بینمی

های کفحار لحذت   د والم شکنجهو مهاجرت برایشان ناممکن بود، و یا این که از در

 .(3)خواستند که آن را رها کنندبردند و نمیمی

نویسححد: در سححایه شححفقت و مهربححانی نجاشححی، مححی /)و( عالمححه شححبلی نعمححانی 

مسلمانان در حبشه با امن و امامن چنحد روزی را بحه سحر بردنحد، ولحی قحریش ایحن        

، آخر االمر تصمیم بر این پیچیدندخبرها را شنیده و از ناراحتی و حسد بر خود می

گرفتند که هیئتی مرکب از چند تن را به نمایندگی از خود بحه عنحوان سحفارت بحه     

نزد نجاشی بفرستند و آنان رفته به وی بگویند که افراد مجرم کشحور محا را کحه از    

آنجا فرار کرده به کشور تو پناهنده شده اند از کشور خود بیرون کن. عبحداهلل بحن   

و بن العاص جهت انجام این مأموریت از طر  قریش انتخاب شدند، ربیعه و عمر

هایی گرانبها برای خود نجاشی و اهل دربارش تهیه کرده و ها و سوغاتاینها تحفه

                                           
 .1، م 224طبقات، ص  -(1)

 .1، م 345سیره ابن هشام، ص  -(2)

 .1، م 222تا  212سیره النبی، ص  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿006 مصائب صحابه

با همة ساز و برگ این هیئت به سوی حبشه )اتیوپی( براه افتاد، این هیئت در دربار 

فراری ما باید به تحویل  نجاشی حاضر شد و تقاضایش را مطرح نمود که مجرمان

داده شوند و اهل دربار نیز این مطلب را تأیید کردند، و از پیشحنهاد هیئحت قحریش    

کحرد )و گفتگحو آغحاز شحد(      د، آنگاه نجاشحی مسحلمانان را احضحار   پشتیبانی نمودن

 سخن را چنین آغاز نمود: سحضرت جعفر

خحوردیم،  پرسحت بحودیم، گوشحت محردار را محی     ای شاه! ما مردمی جاهل، بت

شدیم... از میان ما چنین شخصحی پیحدا شحد... او محا را بحه اسحالم       مرتکب فحشا می

پرستی را رها کردیم، و از کلیحه  دعوت کرد... ما به او ایمان آورده، شریک و بت

اعمال بد دست برداشتیم در اثر همین اقدام، قوم و قبیلحة محا دشحمن جحان محا شحده       

 سوی همان گمراهی سابق برگردیم. کند که بهاست و ما را اجبار می

نجاشی به هیئت نمایندگی قریش گفت: شما برگردید و محن ایحن مظلومحان را    

 222ص  – 1گردانم، تمام این واقعحات در مسحند ابحن حنبحل، جلحد      هرگز برنمی

 .(1)ذکر شده است، ابن هشام نیز آن را با تفصیل بیان کرده است

داستان جور و ستم قحریش را بحه ایحن    )ز( طبق نوشته ابن هشام، حضرت جعفر 

 الفاظ عنوان کرد:

ن لم ي ض  ّدُ ظا ي ظ ل ُمظن ل قد   ُحين ل  د ل ّمل» ند ن ل ي م لُلظا ا ل  دْ د ع إل ى ل ح ْين ل د  ن ن لم ي الد ْ     الد  دْ  .(2)«ال ا 
وقتی که ما را مقهور ساختند و بر محا سحتم روا داشحتند و راه زنحدگی را بحر محا       

میان ما و دین ما حائل شدند از آنجا بیرون رفته به سوی منطقه تحو  تنگ کردند، و 

 هجرت کردیم.

هجحرت   نفحر از مسحلمانان بحه حبشحه     83)ح( در سیرت النبی موجود است کحه  

کرده رفتند، چند روزی آنجا به آسودگی به سر بردند که ناگهان این شایعه انتشار 

مححض شحنیدن ایحن خبحر اکثحر      یافت که کافران قریش اسحالم را پذیرفتحه انحد بحه     

به سوی مکه حرکت کردند، امحا چحون نزدیحک شحهر رسحیدند متوجحه        شصحابه

                                           
 ملخصاً. 222تا  222سیره النبی، ص  -(1)

 .1، م 362سیره ابن هشام، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿007 مصائب صحابه

ها از همان جحا کحه رسحیده بودنحد     شدند که این خبر دروغی بوده است، لذا بعضی

 .(1)دوباره باز گشتند، و اکثر آنها به حالت پنهانی وارد شهر مکه شدند

 

 هجرت دوم

مکه باز آمده بودند، این بار اهل مکه بیشحتر آنهحا    )الف( کسانی که از حبشه به

را تحت ظلم و ستم و اذیت قرار دادند، و تا حدی به آنها آزار رساندند که دوباره 

کردن کار آسانی نبود، زیرا ناچار به هجرت و ترک مکه شدند، اما این بار هجرت

ممکحن بحود    ولی بحازهم بحه نححوی کحه     کافران شدیداً به مزاحمت آنان پرداختند،

ای از صحابه که تعدادشان بالغ به یکصحد نفحر بحود از مکحه خحارم شحده و در       عده

 .(2)حبشه اقامت اختیار نمودند

از هجحرت   ص)ب( امام ابن سعد روایت کرده است که چون اصححاب النبحی   

 اولی دوباره به مکه برگشتند.

 .«ش   ا   اش   ال    قظم   يل ظا من   لمى»
خیلحی شحدت و سحختی روا داشحت و مسحلمانان از دسحت آنهحا        شان بر آنها قوم

دوبحاره بحه آنهحا     صهای بسیار سختی دیدند کحه در نتیجحة آن رسحول خحدا     اذیت

 دستور هجرت به حبشه را داد.

م  ل يل ظا م  قح ش ت ن ال  ش   ا  ينللظش   لاعم ل اآللح   لن  لحي    »
 .(3)«يظا ه ل    اللممى ياش   ال    مل الل    ا  النولشا م  م 

این هجرت دوم به اعتبار مشقت خیلی عظیمتر از هجرت اولی بود، و مسلمانان 

از دست کافران قریش شکنجه و آزار زیاد و شدیدی دیدند و آنچه از حسن 

جوار و رفتارهای نیک نجاشی نسبت به مسلمانان به گوش کافران رسیده بود آنها 

 خته بود.ور سارا علیه مسلمانان بیشتر کینه

                                           
 .1، م 223سیره النبی، ص  -(1)

 .1، م 223سیره النبی، ص  -(2)

 الثانیه إلی ارض الحبشه. ة، ذکر الهجر1، م 221طبقات، ص  -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿008 مصائب صحابه

 هجرت دوم شتعداد مهاجران
نفر مرد و یازده زن قریشیه و  83امام بن سعد نوشته است که در این هجرت 

یعنی حتماً تعداد آنان یکصد و یک نفر  (1)هفت زن غیر قریشیه شرکت نمودند

 بود.

 

 مدینه بههجرت 

 کند که:روایت می دامام ابن سع

  الم دح      د  ظا الدى لصدحلاله ي ت  ثدظا لمل ي ل ال اء      الى الم لم   م»
 .«ينللظا من   مل ل    ظنظا  نللظن م  ال    ياممى ال   

های مشرکان برعلیه مسلمانان شحدت و اوم گرفحت و آنحان    چون ابتأل و سختی

مسلمانان را در تنگنای قرار داده و دست به اهانت آنها زدنحد، و از دسحت کحافران    

و آزار جسمی به اندازة زیحادی چشحیدند کحه قحبالً هحیچ       آزار روحی، مانند: دشنام

 وقت اینطور نچشیده بودند.

شححکایت کردنححد و  صاصحححاب رسححول خححدا بححه خححدمت آن حضححرت آنگححاه

به آنان اجازه هجرت  صتقاضای اجازه هجرت نمودند که در نتیجه رسول اکرم 

 .(2)به سوی مدینه داد، و صحابه هجرت را آغاز کردند

 

 قرآن بیان هجرت در

هجرت عبارت است از آخرین نقطة انتهای شدائد و مظحالم و آخحرین سحرحد    

شود. چون مشرکان مکحه  و مصائب که به خاطر خدا به بندة صادق وارد می دردها

در حالت نهایت غیظ و چشم درآمده، و در ابتأل و آزمایش و جور و جفا، ظلحم و  

بت به اصححاب کحرام اوم   ستم، شدت و تنگی، ایذأ و تکلی، تعذیب و عقوبت نس

گرفتند، و صحابة کرام از بس که آن همه را تحمحل نمحوده بودنحد بحاالخر پیمانحة      

صبرشان لبریز شد، و احساس کردند که در سرزمین مکه نام خدا را بر زبان بحردن  

                                           
 حواله فوق. -(1)

 .1، م 226طبقات، ص  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿009 مصائب صحابه

با اجازه آن حضرت به مدینحه طیبحه    صان مشکل شده است یاران رسول اهللبرایش

 هجرت کردند.

و اقارب، دوست و احباب، مال و ثروت، خانه و کاشحانه،   عزیزان اهل و عیال،

وطن شحدند و مححض رضحای خداونحد     و هر متا  عزیز را رها کرده و از وطن، بی

 متعال و به خاطر دین اسالم هجرت فرمودند.

این همحان فضحل و شحر  اختصاصحی حضحرات مهحاجران رضحوان اهلل علحیهم         

توانحد نظیحر آن را ارائحه دهحد، و ایحن      یاجمعین است که تاریخ بشریت هرگحز نمح  

بزرگواران هرچند بر این فضل و شر  افتخحار کننحد بحازهم کحم اسحت، خداونحد       

حضححرات  ذوالجححالل در مقامححات متعححددی از قرآنکححریم ایححن فضححل و شححر      

 را با کمال تحسین و تعریف و تجلیل ذکر فرموده است. شمهاجرین

کحه در آنهحا از مهحاجران و هجحرت آنحان      ای از اینگونه آیات را )ما ذیالً نمونه

 مترجم( –تعریف و قدردانی به عمل آمده است، درم خواهیم کرد 

1- ﴿                     

       ﴾(1). 
کسانی که ایمان آورده و در راه خدا هجرت و جهاد کردند، کسانی هرآئینه »

 .«هستند که امیدوار رحمت خدا هستند و خداوند بخشاینده و مهربان است
شود که حضرات مهاجران نه تنها امیدوار رحمحت خحدا   و از آیه زیر معلوم می

بنا به لطف  باشند و در آخرتهستند، بلکه آنها مستحق و الیق و شایسته آن نیز می

و رحمت الهی در جایگاه و مقامات مخصوصه و مورد پسند خود داخل شده و از 

 برند.رزق حسن بهره می

2- ﴿                           

                            

   ﴾(2). 

                                           
 .218سورة بقره، آیة  -(1)

 .52، 58سورة حج، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿021 مصائب صحابه

و آنهائی که در راه خداوند هجرت نمودند، سپس به شهادت رسحیدند یحا بحه    »

دهد موت عادی وفات کردند حتماً خداوند متعال بتهرین انوا  رزق را به آنان می

ان است، یقیناً آنها را در جائی که آنها دوسحت  رسبه تحقیق خداوند بهترین روزی

 .«کند و همانا خداوند دانا و بردبار استکنند داخل میدارند و پسندش می
حاال باید دید که آن مقام و مدخل پسندیده کدام است تفصیل ایحن اجمحال از   

 آیة ذیل معلوم خواهد شد.

3- ﴿                      

                              

                         

  ﴾(1). 
کسانی که ایمان آوردند و هجرت و جهاد کردند در راه خدا با صر  مال و »

جان خود به اعتبار رتبه و درجه نزد خداوند بزرگتر هسحتند و همانحا هسحتند گحروه     

دهحد بححه آنحان پروردگححار آنحان در مححورد رحمححت و    کامیابحان، خححوش خبحری مححی  

هحای بهشحتی کحه در آن بحرای آنحان      خود و در محورد بحا   رضامندی و خوشنودی 

ها خواهنحد مانحد، و   های جاودانی موجود است، همیشه و تا ابد در آن نعمتنعمت

 .«همانا نزد خداوند مزد بزرگ وجود دارد
تحرین منزلحت بحه    یعنی بزرگترین رتبه و اعلی «اللَّه   ا ْن    د   ي ل   ل ْاع  ُ »سبحان اهلل: 

د از آن حضرات مهاجرین و مجاهدین فحی سحبیل اهلل اسحت، و آنهحا     بارگاه خداون

خبری رضامندی و خوشنودی خود کامیاب هستند، و خداوند متعال به آنها خوش

های جحاودانی و غیحر   دهد، و به آنها وعدة نعمتشان میرا در مقابل اعمال شایسته

 کند.شان میمتناهی بهشت برین را داده خوشحال

                                           
 .22تا  22سورة توبه، آیات  -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿020 مصائب صحابه

4- ﴿                        

           

﴾(1). 
خاطر طلب  بهگیرد که )مال غنیمت( به آن دسته از فقرا مهاجران نیز تعلق می»

و تالش رضای خداوند، و به خاطر طلب فضل و بزرگواری او، و به خاطر نصرت 

و یاری خدا ور سول از شهرهای خود و از اموال خود بیرون رانده شدند، آنان 

 .«باشندگروه صادقان و راستان و راستگویان در دعوای ایمان می
ان اهلل علیهم از این آیه مبرهن و واضح شد که حضرات مهاجران رضو

ها اخرام شده بودند، بلکه از اموال و امالک نیز محروم اجمعین، نه فقط از خانه

کرده شدند، لذا این زعم گمان باطلی است که تصور شود شاید آنان به منظور 

طلب مال و احراز مقام و پست متحمل این چنین مصائب گشتند، زیرا آنها 

راه خدا درآمدند. آری، آنها طالب مال و برعکس مال و امالک را رها کرده به 

مقام و پست و شخصیت، آن قدسی صفتان همه چیز خود را رها کرده و هرچیز را 

را یاری و نصرت نمودند، و در دعوی مسلمانی  صنثار نمودند و خدا و رسول او

کسانی که سعی  –داری و دیانت، ایشان صادق و مخلس و پخته هستند و ایمان

اخالص و صداقت آنها را داغدار و معیوب جلوه دهند در واقع خود کنند تا می

 باشند.آنها در ایمان و مسلمانی صادق و و دارای خلوص نیستند، بلکه منافق می

باکی از حد گذشته است که آدم منافق از همة دنیا صر  نظر ادبی و بیبی

نماید و حتی کند و فقط در حق کسانی ایراد گرفته و شک و شبه ایجاد میمی

کند که خداوند، عالم الغیب و الشهاده آنها یعنی حضرات زنی و اعتراض میطعنه

 مهاجرین را صادق و مخلس گفته است رضی اهلل عنهم اجمعین.

حاال در ذیل همراه با حضرات مهاجران، نگاهی به مقام رفیع حضرات 

های حضرات قدم ، یعنی یاران و مددکاران مهاجران بیندازیم که بر نقششانصار

 رفتار نموده از آنان تبعیت و پیروی نمودند. شمهاجران

                                           
 .8حشر، آیة سورة  -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿022 مصائب صحابه

5- ﴿                      

                           

       ﴾(1). 
آوردن از همه پیشی و سبقت گرفتند و ایمانو آن مهاجران و انصاری که در »

)از بقیه امت( کسانی که به خوبی پیروی آنها را کردند، خداوند از آن همه راضی 

های بهشت ه اند و خداوند برای آنها با شده است و آنها نیز از خداوند راضی شد

ها جاری است آماده فرموده است، آنها همیشه و را که در میان آن نهرها و جوی

 .«جاودانه در آن خواهند بود، این کامیابی بزرگی است
از تدبر در مفهوم آیة فوق روشن است که مجد و شر  و فضل حضرات 

فرماید که وم کمال رسیده است، زیرا میمهاجرین و اعزاز آنان به نقطة عروم و ا

نه تنها از خود آنها، بلکه از انصاری که با آنها مدد و نصرت کردند و از اشخاصی 

که تا قیامت در دنیا آمده در عقیده و عمل مخلصانه از آنها  اتبا  و پیروی کنند 

کرده ها آماده و مهیا خداوند متعال راضی و خوشنود است و برای همة آنان با 

شان باشند خداوند از آنها راضی است. کسانی که از متبعان و پیروان با اخالص

رسد، بدیهی است که شان بهشت و جنت به انسان میاست و از پیروی مخلصانه

 مقام و منزلت و رتبة خود آنها خیلی فراتر و باالتر خواهد بود.
 

 قیاس کن ز گلستان من بهار مرا

                                           
 .122سورة توبه، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿023 مصائب صحابه

 شمهاجرانفضائل و مناقب حضرات 
از آیات مندرجة فوق قرآنی، این فضائل عالیه و اوصا  حمیحده کحه در ذیحل    

 درم خواهد شد برای حضرات مهاجران به ثوبت رسیده است:

 باشند.( آنان امیدوار رحمت خداوندی می1)

هجرت همة آنان بدون استثنا فی سبیل اهلل، یعنی در راه خحدا و بحه منظحور     (2)

 رضای خداوند بود.

( چه آنان که شهید شدند، و چه آن دسته که به محوت طبیعحی مردنحد بحرای     3)

 همة آنها خداوند رزق حسن و مقام و منزلت مورد پسند عنایت خواهد فرمود.

یعنی مراتب و منزلت برتحر  « اعظم درجه»( آنان به نزد خداوند متعال دارای 4)

 هستند.

 ( همة آنها فائز المرام و کامیاب هستند.5)

داوند به آنان وعده و رحمت و رضای خود، و نوید بهشت فنانشحدنی و  ( خ6)

 جاودانی را داده است که آنها همیشه در آنجا خواهند بود.

گردیدند، حتی از اموال و  م( آنها به خاطر خدا نه تنها از ملک و وطن اخرا1)

 امالک نیز محروم قرار داده شدند.

 صحرفاً طلحب فضحل و کحرم اهلل و     ( هد  آنها از تحمل این همه رنحج و بحال  8)

 رضامندی و خوشنودی او بود.

 بودند. ص( آنها ناصران و مددکاران اهلل و رسول اهلل2)

 نفاق بودند.ریا، و بی( همة آنها در دین و ایمان مخلس، صادق، و بی12)

( خداوند از آنها و از پیروان مخلس و از یاوران آنهحا راضحی و خوشحنود    11)

 ز از وی راضی هستند.است و آنها نی

هحائی را کحه آنحان همیشحه در آنهحا زنحدگی       ( خداوند برای همة آنهحا بحا   12)

 خواهند کرد آماده و مهیا ساخته است.

در تمام جامعحة انسحانیت، دیگحر     والسالم ةعالوه از حضرات انبیاء علیهم الصلو

ان شچه کسی است که بتواند با حضرات مهاجران در محاسن و محامد اختصاصی

 شریک و سهیم شود یا مثیل و نظیر آنان باشد؟



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿024 مصائب صحابه

و این امر واقعیت بدون اغراقی است کحه حضحرات مهحاجران رضحی اهلل عحنهم      

اجمعین در فضائل و کماالت خود یکتا و منفرد هستند، آنها در راه رضاجوئی اهلل 

و در توقع و امید فضل و رحمت او را به خاطر مدد و نصرت خحدا و رسحول خحدا    

وطن را ترک داده، از اموال و امالک صر  نظحر کردنحد، و خداونحد در     ملک و

ازای آن کامیابی و فالح هحردو جهحان و رضحامندی و خوشحنودی خحود را در دار      

 های ابدی آن را به آنها عنایت فرمود.آخرت جنت و نعمت

 

 مقام ارفع و اعلي

که فوز و فالح و ترین پاداشی که به آنها عنایت فرمود این است و از همه اعلی

هحای آنحان وابسحته    نجات تمام جامعة بشریت را بعد از آنها تا قیحام قایمحت بحا قحدم    

ساخت، زیرا اعالن فرمود که او از کسانی راضی خواهد شحد کحه از آنحان تبعیحت     

کنند و جنت را به کسانی عطا خواهد فرمود که با اخالص و احسان از آنان تقلیحد  

و از  شعنی آن بدنصیبانی که از اتبا  حضرات مهحاجران و اتبا  به عمل آوردند، ی

هحای  سعادت پیروی آنها محروم شوند، آنهحا از رضحای الهحی و از جنحت و نعمحت     

ایحن   –بهشت برین نصیب چنحین کسحانی نخواهحد شحد      جنت نیز محروم هستند، و

رتبه و منزلت و مقام رفیع در واقع جحز پیحامبران علحیهم السحالم نصحیب هیچکسحی       

نشد، و اگر بعد از انبیاء علیهم السالم این منصب نصیب کسحانی شحده اسحت    دیگر 

آنها فقط و منحصراً حضرات صحابة کحرام از مهحاجران و انصحار هسحتند و الغیحر.      

 رضی اهلل عنهم اجمعین.

 

 تذکر:

از این بحث بطور نتنیجه استنباط استخرام چند مورد و حقایق را به حسب زیر 

 مالحظه فرمائید:

ین امر بدیهی است که عموماً جهان اسالم به وسیلة جهاد تحت پرچم ( ا1)

مشرو  شده است )و  شاسالم درآمده است، و جهاد بنا به مظلومیت صحابة کرام

است چنانکه در این  شبه الفاظ دیگر مشروعیت جهاد مبنی بر مظلومیت صحابه



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿025 مصائب صحابه

 ﴿مترجم(  –آیة کریمه به آن تصریح شده است            

  ﴾. 
( رضای خدا و دخول جنت، این هردو امر منحصر است به پیروی مخلصانه 2)

﴿و اتبا  کامل حضرات مهاجران و انصار، )چنانکه در آیة کریمة(    

     ﴾  است(.)ذکر شده 

یة مظلومیت و جفاکشی ( و همانند جهاد بنیاد و اساس هجرت هم بر پا3)

﴿فرماید( صحابه کرام قائم و استوار است )چنانکه در این آیه می     

        ﴾. 
پس از بیان این سه مقدمة مسلّمه و اصول موضوعه و اتخاذ این نتیجه هیچ 

را اسالم نصیب شده و مشکلی در پیش نیست و هیچ خفائی وجود ندارد که دنیا 

مسلمین را دین و ایمان، و عزت و سربلندی دنیا و نجات و فالح آخرت، و بهشت 

های ها و مقهوریتو خلود در آن هرچه حاصل شده است، همه به طفیل مظلومیت

های صبر ها و مصیبتهای جانگداز و بالکشیها و اذیتدردناک و تعذیب

اصل شده است که آنها را با کمال فراخ مظلوم و ستمدیده ح شآزمائی صحابة

های و امروز حتی از تصور و تذکرة آن هم بدن –دلی و سعة صدر تحمل نمودند 

گیرد و دچار حالت خفقان و های امثال ما از ترس میآیند و قلبما به لرزه درمی

 شود.سکته می

ث ای از آن تکالیف و مصائب که موضو  بحهمانطور که ذکر و بیان گوشه

 این تألیف است از نظر شما خوانندگان عزیز گذشت.

 

 ای بسیار مهم!!نکته

هرگاه روشن و ثابت شد که ایمان و اسالم فقط به طفیل تحمل تعذیب و 

مظلومیت و ابتال و مصیبت مهاجران نصیب جهان اسالم و مردم جهان شده است، 

ولین بغض و بخصوص با سابقان ا شباید دانست کسانی که با حضرات مهاجران



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿026 مصائب صحابه

توانند که از دین و ایمان و اسالم بهره ببرند؟ کینه و عداوت قلبی دارند که می

 .(1)هرگز چنین چیزی ممکن نیست

 

 ضمیمه:

افروز ایمان تکمیل شده بود که ناگاه در واقعة چنان« مصائب الصحابه»کتاب 

ین جا به مطالعه رسید که از آنها چشم پوشیدن حیف بود، لذا آنها را در هم

خوانندگان خواهیم کرد، از این دو واقعه واضح خواهد شد که صحابه هدیه

، بها و قیمت ایمان و اسالم را به صورت فداکردن نقدی جان نیز پرداخت شکرام

شد در مراحلی که جان عزیزشان نثار می صاند، و یاران پاک رسول خدا کرده

دان خدا تبسم کنان آماده بودند که نیز متا  ارزندة ایمان را از دست ندادند، آن مر

های آتش سوزان بوسیدند و در شعلهبر دار آویخته شوند، تیزی شمشیر را می

پریدند، اما حاضر نبودند که بعد از پذیرفتن اسالم حتی یک لحظه تصور و می

خیال ترکش را به ذهن خود راه بدهند، و همچنین طمع اقتدار و حتی پیشنهاد 

هایشان را از جادة حق متزلزل سازد، توانست قدمطنت نمیهائی چون سلپست

روح  صچقدر این اسوة حسنه و روش زندگی و طرز عمل اصحاب رسول خدا 

انگیز و آموزنده است و در این کتاب اسوه و افروز، و چقدر عبرتآفرین و ایمان

عمل چندین ابواب درخشنده و پندآموز و موعظت و عصاره چندین درس 

 وجود دارد رضی اهلل عنهم اجمعین.بصیرت، 

 

 

 

 

                                           
)تذکر: باید دانست که تعداد زیادی از صحابه در ردیف جهان و سابقان اولین هستند که  -(1)

از آن جمله حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحه، 

 حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبدالرحمن بن

عو ، حضرت ابوعبیده بن جراح که به لقب عشره مبشره رضی اهلل عنهم اجمعین، یعنی ده 

 مترجم(. –باشند، نیز هستند تا بهشتی ملقب می



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿027 مصائب صحابه

 راه دینفداکاری و نثار جان در 

این عنوان از طر  مترجم اضافه شده است که در اصل کتاب نیست و تححت  

این عنوان همان دو واقعه که تحت عنوان فوق از طر  مؤلف بحه آن اشحاره شحده    

 است ذکر خواهد شد.

 

 :سحضرت عروه بن مسعود -1

سردار طائف و رئیس قوم بود، در تفسیر  عود ثقفی حضرت عروه بن مس

﴿آیة کریمه                          ﴾ 
مردان این بزرگکه چرا این قرآن بر شخس عظمیی از گفتند )یعنی کافران می

مکه و « قریتین»گوید که منظورشان از می دو شهر فرستاده نشد؟( حضرت قتاده

طائف است و از رجل عظیم در مکه ولید بن مغیره و در طائف عروه بن مسعود 

 .(1)ثقفی منظورشان بود

کند که عروه بن مسعود در ماه ربیع االول سال امام ابن سعد روایت می -الف

 ال  سظد  ُ حَّ »رسید و مسلمان شد  صهح( در مدینه به خدمت رسول اکرم 2)
 شدن وی خوشحال شد.از مسلمان صرسول اکرم «الإ سامه يسل  ال ه ال صلى

اجازه خواست تا به نزد قوم  صچند روز حضرت عروه از رسول اهلل بعد از

به وی  صالم دعوت و تبلیغ نماید، آن حضرتخود برگردد و آنها را به سوی اس

 –رسانند آنها ترا به قتل می گفت: چون تو آنها را به سوی اسالم دعوت کنی

گذارند و از من تعظیم ای به من احترام میگفت: )آنها تا اندازه سحضرت عروه

آورند( که اگر من خوابیده باشم آنها مرا بیدار نخواهند کرد، و توقیر به عمل می

و از مدینه حرکت کرده و در وقت عشأ به طائف رسید و در خانة خود وارد شد، 

له ثقیف برای عرض سالم به خدمت سردار خود حاضر شدند، و بر مردان قبی

از این  آنها را سحسب مراسم زمان جاهلیت به وی سالم کردند، حضرت عروه

گفتن منع کرد و گفت طبق سالم اهل بهشت سالم بکنید )یعنی السالم نحو سالم

را شدیداً علیکم ورحمة اهلل وبرکاته بگوئید( آنگاه قوم علیه وی شوریدند و او 

                                           
 .ساستیعاب و اصابه، ترجمه حضرت عروه بن مسعود -(1)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿028 مصائب صحابه

صبر و تحمل را پیش گرفت،  سمورد ایذأ و تکلیف قرار دادند، اما حضرت عروه

مردم از نزد وی بلند شده رفتند و در باره اش به مشورت پرداختند، تا این که 

قبیله ثقیف  «نلم ل  ل م  ث  ف إل ه  صحي »همان جا برای نماز فجر اذان گفت: 

حرکت کرده بر او تیراندازی کردند و  بر وی شوریده و از هرسو به طر  وی

نائل شد، چون اطال  این جریان به بارگاه حضرت عروه به درجة رفیع شهادت 

 إلى قظمه دال  لس   صلم  مثل احي  مثل»رسید فرمود:  صضرت رسول اکرمح
در سورة یاسین شده است  یعنی عروه بمانند شخصی است که ذکرش «   لظه ال

 .(1)ه سوی خدا دعوت کرد، و قوم او را به شهادت رساندکه او قوم خود را ب

های خود روایت کرده طبرانی و حاکم نیز همین مطلب را در کتاب -ب

 .(2)اند

کند که حضرت عروه در میان عالمه ابن عبدالبر از امام ابن اسحاق نقل می -م

به  قوم خود محبوب و مطا  بود، به منظور دعوت قوم به سوی اسالم از مدینه

شاید مردم به خاطر  «ان ل  صللاظه لمنزل ه     »طائف آمد و به این توقع که 

کنند دین خود را اظهار منزلت و احترامی که در میان قوم دارد با او مخالفت نمی

 و آشکار نمود، چون به نزد قوم آمده.

 .(3)«   له س    أصلاله ييه  ل م  الللن ل  مظه د نه إلى دالش  يق »
از هر سو او را هد  تیرها قرار داند پس  –ا را به دین اسالم دعوت نمود و آنه

 تیری به وی اصابت کرده وی را کشت.

 

 :سحضرت عبداهلل بن حذافه -2

از سابقان اولین است، در هجرت دوم به  حضرت عبداهلل بن حذافه سهمی 

ست، تصور سوی حبشه همراه بود، مصائبی که به خاطر اسالم برایشان وارد شده ا

 سازد.آنها هم آدم مسلمان را لرزه بر اندام می

                                           
 واصبه ذکر حضرت عروه. 5، م 523طبقات، ص  -(1)
 .1، م 223حیات الصحابه اردو، ص  -(2)

 استیعاب ذکر حضرت عروه. -(3)



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿029 مصائب صحابه

لشکری را به کشور  سفرماید که حضرت عمر بن خطابحضرت ابو رافع می

هم در میان آن لشکر بود از قضا رومیان  سروم فرستاد، حضرت عبداهلل بن حذافه

بی یو گفتند که این مرد صحا او را اسیر کرده به پیش پادشاه خود بردند و به

است، پادشاه به وی گفت: اگر تو نصرانی شوی، من ترا در پادشاهی و  صمحمد

در پاسخ وی گفت: اگر تو  سسلطنت خود شریک خواهم کرد، حضرت عبداهلل

پادشاهی تمام مملکت خود و تمام بالد عرب را هم به من واگذار نمائی و از من 

گز چنین کاری منصر  شو، هر صی که به مدت یک لحظه از دین محمدبخواه

گفت:  سرسانم، حضرت عبد اهللرا نخواهم کرد، او گفت: پس من ترا به قتل می

بر دار آویخته شد و  ساختیار داری، چنانچه او دستور داد و حضرت عبداهلل

 أمح اله  صل  يلمح الحم ه »تیراندازی به سوی وی آغاز گردیده، اما آه و ناله نکرد 
کرد، سپس می در همین حال هم انکار سحضرت عبداهلل «اللل  لم  ل   وزع

پادشاه دستور داد تا او را از باالی دار پائین بیارند، و دیگی را آورده پرآب کردند 

و بر آتش قرار داده آن را خوب جوشاندند، و اسیر مسلمانی را آورده در آن 

های دیگ انداختند وقتی او جوشید )و گوشت و پوستش پخته شد( استخوان

اهر شد، پادشاه گفت: اگر این مرد نصرانی نشود او را نیز در دیگ بدنش ظ

کرد، پادشاه دستور داد: تا او را مرتب انکار می سبیندازید، ولی حضرت عبداهلل

نیز در دیگ بیندازند، چون او را نزدیک دیگ بردند به گریه درآمد، پادشاه 

وی باز نصرانیت را به وی گفت: او را پیش من بیارید، او را به نزد پادشاه بردند 

پیشنهاد کرد او بازهم انکار نمود، آنگاه پادشاه پرسید که پس چرا گریه کردی؟ 

در پاسخ گفت: به این خاطر که تصور کردم تو در این وقت مرا داخل دیگ 

و من نابود خواهم شد، و من بیش از یک جان ندارم و آن از بین کشی انداخته می

م که کاش عوض هر تار موئی که بر بدن موجود است خواهد رفت من آرزو دار

داشتم و امروز همة آنها به خاطر خدا در این دیگ انداخته من یک جانی می

کنم، آنگاه من ترا آزاد میپادشاه روم گفت: تو سر مرا ببوس  –شدند می

گفت: تکلیف سایر اسیران مسلمان چه خواهد بود؟ پادشاه  سحضرت عبداهلل 

سر وی را بوسید و او  سآنگاه حضرت عبداهلل –کنم نها را آزاد میگفت: همة آ

 همة اسیران را آزاد کرد.



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿031 مصائب صحابه

حضرت عبداهلل همه را همراه کرده، به خدمت حضرت عمر حاضر شد و تمام 

سرگذشت را بیان داشت حضرت عمر به مسلمانان گفت: بر هر مسلمانی الزم 

از همه من خودم آغاز خواهم است که سر عبداهلل بن حذافه را ببوسد و پیش 

 .(1)کرد، و سپس از جای خود برخاسته بلند شد و سرش را بوسید

                                           
به روایت بیهقی و ابن  1، م 62بحواله کنز العمال، ص  2، م 312حیات الصحابه، ص  -(1)

عساکر، در اصابه نیز این روایت از بیهقی منقول است، اما مختصر است من چند جمله از 

یز کمی ام و در الفاظ خود حیات الصحابه نقرار داده شآن را داخل عبارت حیات الصحابه

 ام )بخاری(.تغییر داده



   

 

  

 
 

 ﴾  ﴿030 مصائب صحابه

 دعاء

ما این است که خداوند متعال در زندگی دنیا، محبت و الفت و عقیحدت   دعای

، و کشحتگان خنجحر تسحلیم و      و اطاعت، این عاشحقان پحاک طینحت   و مودت، اتبا

وت، و بالکشان محبت، و سوختگان آتحش،  های شمع رسالت و نبتوحید، و پروانه

همدد   الحمم دد   ددل ل مدد   - و غلطیححدگان در خححاک و خححون را نصححیب مححا فرمایححد   
الدددحامم  . يصدددل الدددى م   ددد  ين  ددد  سدددد  نل يمظلندددل محمددد  يهلددده ياصدددح ه ليم دددد   

 - لصظصل  الى ال لال    اميل   م  الم ليح   الل   شليحيا  ا ال م  ال   مل ظلمظا

در  61/  12/  6 1423ماه ربیع االول سنه  11ب دوشنبه تاریخ ش 11ساعت 

 چابهار از ترجمه اش فار  شدم

 يالحم  ل ليل  يللحا يصلى ال الى س  نل محم  يهله يصح ه يسل .
 

 عبدالرحمن سربازی

 پایان


